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Inleiding 
 
0.1 – Een staat binnen de staat 
 
Van juli 1914 tot en met november 1918 vond een uitbarsting van geweld plaats die tot dan 
toe zijn weerga niet had gekend, en wier naschokken nog tot in de 21e eeuw te voelen zijn: 
de Eerste Wereldoorlog. De ontzagwekkende krachten die techniek en ideologie wisten vrij 
te  maken  kwamen  in  die  jaren  tot  een  gruwelijke  explosie,  waardoor  de  namen  van 
slagvelden  als  Passchendaele,  de  Somme  en  Gallipoli  zich  definitief  in  het  collectief 
geheugen hebben gevestigd. Maar de Eerste Wereldoorlog kende meer  fronten dan alleen 
de uitgebreide loopgravenstelsels in Vlaanderen en Noord‐Frankrijk, de steppen van Rusland 
en  de  woestijnen  van  het  Midden‐Oosten.  Ook  op  economisch  gebied  voerden  beide 
machtsblokken, de Entente – ook wel Geallieerden genoemd – en de Centralen, een strijd op 
leven en dood, waarbij de hele vijandige samenleving tot legitiem doelwit was aangemerkt. 
Deze  economische  oorlog  begon  toen  de  Britse  regering  in  augustus  1914  besloot  de 
toegang  tot  de  Duitse  Noordzeehavens  te  blokkeren  en  zo  de  Centrale  overzeese 
aanvoerlijnen  af  te  snijden. Ook  schepen  op weg  naar Nederland werden  door  de  Britse 
vloot aangehouden, uit angst dat hun  lading via de Rijn  toch nog  in Duitsland  terecht zou 
komen.  Schepen  met  bestemming  Rotterdam  of  Amsterdam  zouden  alleen  dan  mogen 
doorvaren, als de neutrale Nederlandse regering alle doorvoer naar Duitsland verbood. Met 
andere  woorden:  Londen  eiste,  tegen  het  internationaal  recht  in,  dat  Den  Haag  zou 
meehelpen om de Britse blokkade te verplaatsen van de Noordzee naar de landgrens tussen 
Duitsland en Nederland. ‘England rules the waves’ en dus ‘England waives the rules’, grapten 
Nederlandse zeelui wrang.1 
  De Entente plaatste de Nederlandse regering zo voor een duivels dilemma: erg  lang 
kon het land het niet bolwerken zonder invoeren van overzee, maar tegelijkertijd zou Berlijn 
nooit goedkeuren dat er met Groot‐Brittannië een blokkade‐akkoord gesloten zou worden. 
Gelukkig  verzon men  een  list,  ‘een  ingenieuze  en  eigenlijk  de  enige  denkbare’,  aldus  de 
historicus Hermann von der Dunk, ‘om aan de blokkadeverworging te ontkomen, zonder de 
Duitsers  direct  te  provoceren!’2 Een  groep Nederlandse  reders  en  bankiers,  onder  leiding 
van  C.J.K.  van  Aalst,  richtte  een  nieuw  bedrijf  op  –  de  Nederlandsche  Overzee 
Trustmaatschappij  (NOT)3 –  dat  zou  fungeren  als  doorvoerluik  voor  overzeese  import  in 
Nederland, maar  daarbij  garandeerde  dat  haar  afnemers deze  niet  zouden  doorverkopen 
naar Centrale landen. De Nederlandse regering kon zich zo officieel – maar, zoals zal blijken, 
niet  officieus  –  afzijdig  en  Berlijn  te  vriend  houden,  terwijl  de  Britse  regering  toch  de 
garanties kreeg die het wilde hebben. 

                                                            

1 Geciteerd in Sluyterman, Kerende kansen, 101. Ik ga in dit boek overigens grotendeels voorbij aan de vraag of 
de Britse economische maatregelen tegen Duitsland internationaal‐juridisch of zelfs moreel verdedigbaar 
waren. 
2 Von der Dunk, 'Nederland ten tijde van de eerste wereldoorlog', 45. 
3 De afkorting NOT werd destijds als één woord, rijmend op “slot”, uitgesproken (zie Oppenheimer, Stranger 
Within, 264, aldaar voetnoot 1). In officiële documenten en in kranten‐ en tijdschriftartikelen werd de verkorte 
vorm ook wel als N.O.T. geschreven. In de hoofdtekst houd ik de eerstgenoemde variant aan, maar ik heb 
citaten waarin de tweede voorkomt niet aangepast. 
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  De eerste slag aan het economisch front Nederland was daarmee gewonnen door de 
Entente, maar de oorlog nog  lang  niet. De  almaar  escalerende  economische  strijd  tussen 
Entente  en  Centralen  ging  een  steeds  grotere  invloed  uitoefenen  op  de  Nederlandse 
economie en dwong de Nederlandse regering tot actief ingrijpen. De overheid kon deze voor 
haar  nieuwe  taak  echter  niet  alleen  af.  Zij  miste  daartoe  de  expertise,  de  juridische 
mogelijkheden en vaak ook de wil. Daardoor ontstond ruimte voor het bedrijfsleven om zich 
te organiseren  in  ‘Crisisinstellingen’ en de overheid de helpende hand  te bieden. De NOT 
speelde  in  deze  ‘spontaan  geleide’  oorlogseconomie, waar  al  ‘improviserend’  gereageerd 
moest  worden  op  elkaar  in  razend  tempo  opvolgende  handelspolitieke  en  economische 
ontwikkelingen, een hoofdrol, en eigende zich een verregaande autonomie op economisch, 
buitenlands‐  en  handelsbeleid  toe.4 Tijdgenoten  verwezen  naar  de  Trustmaatschappij  als 
een ‘nevenregering’ of zelfs een ‘staat binnen de staat’ en naar haar president Van Aalst als 
de  ‘ongekroonde koning’ van Nederland.5 Deze positie dankte de NOT, die eigenschappen 
van de publieke sfeer en een private onderneming combineerde, aan het grote economische 
belang  van  de  bedrijven  die  in  haar  vertegenwoordigd waren, maar  vooral  aan  de  grote 
macht  die  haar  virtuele  monopolie  op  importen  haar  gaf. 6  Maar  de  NOT  kon  niet 
ongehinderd haar gang gaan. Andere invloedrijke zakenlieden wilden óók hun invloed doen 
gelden  op  het  economisch‐  en  handelsbeleid  van  Nederland,  en  uiteraard  voerden  de 
oorlogvoerende  partijen  –  vooral  Groot‐Brittannië  –  continu  forse  druk  op  de 
Trustmaatschappij uit. Tenslotte gingen, naarmate de oorlog langer duurde, ook elementen 
binnen  de  Nederlandse  regering  zich  verzetten  tegen  de  machtspositie  van  de  NOT‐
zakenmannen.7 
  In  dit  boek  zal  ik  analyseren  welk  beleid  de  Nederlandsche  Overzee 
Trustmaatschappij nastreefde en hoe dat beleid tot stand kwam. Om daar achter te komen 
zal  ik  in  kaart  brengen wie  er  allemaal  invloed  hadden  op  het  besluitvormingsproces.  In 
hoeverre  hadden  de  bedrijven  die  meehielpen  om  de  Trustmaatschappij  op  te  zetten 
bijvoorbeeld een vinger in de pap? En welke NOT‐bestuursleden wisten de grootste stempel 
te drukken op het beleid? Daarnaast zal ik bekijken in hoeverre de NOT de ruimte kreeg om 
haar beleid uit  te voeren, en van wie en  in welke mate zij tegenstand ondervond. Was de 
Nederlandse regering ten allen tijde bereid om de Trustmaatschappij zelfstandig haar gang 
te  laten  gaan?  Welke  eisen  stelde  Groot‐Brittannië,  wiens  economische  blokkade  van 
bepalende invloed was geweest op de oprichting van de NOT, aan bestuur en beleid van de 
Trustmaatschappij? En  in hoeverre deelden de overige  ‘Crisisinstellingen’ de  visie  van het 
NOT‐bestuur?  

                                                            

4 Citaten uit De Vries, 'Het economische leven', 366. Zie over de rol van de Nederlandse regering en het ad‐hoc 
crisisbeleid tijdens de oorlog o.a. Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 9‐10; De Ru, Staatsbedrĳven en 
staatsdeelnemingen, 31 en De Hen, Actieve en re‐actieve industriepolitiek, 44. De hoofdrol van de NOT in de 
oorlogseconomie wordt onder andere genoemd in Moeyes, Buiten schot, 163 en Treub, 'De economische 
toestand', 164‐165. 
5 De eerste twee citaten zijn afkomstig uit Smit, 'Leidende personen in Nederland', 11, het derde uit 
Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 211.  
6 Koch, 'Nederland en de Eerste Wereldoorlog', 105. 
7 Zie bijvoorbeeld Kossman, De Lage Landen, 421. 



 

 

3

  In deze  inleiding ga  ik eerst kort  in op de bestaande historische  literatuur over de 
NOT. Daarbij zal  ik bijzondere aandacht besteden aan de geautoriseerde, maar vooral ook 
gemankeerde versie van de NOT‐geschiedenis, die zo’n 75  jaar voor de voltooiing van mijn 
eigen  onderzoek  verscheen  onder  de  titel  De  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij: 
middelpunt  van  het  verkeer  van  onzijdig  Nederland  met  het  buitenland  tijdens  den 
Wereldoorlog 1914‐1919. Uit de bespreking van de overige literatuur over de NOT zal blijken 
dat er zeer uiteenlopende visies op de Trustmaatschappij naast elkaar bestaan, die op hun 
beurt  vaak  verband  houden  met  bredere  debatten  over  de  aard  van  de  Nederlandse 
neutraliteit,  de  organisatie  van  de  Nederlandse  economie  tijdens  en  na  de  Eerste 
Wereldoorlog, en de economische oorlog tussen Centralen en Entente. Daarnaast zal ik kort 
ingaan  op  twee  theoretische  modellen  die  ik  zal  gebruiken  om  mijn  onderzoek  naar 
besluitvorming binnen de NOT  te  structureren en  tenslotte  zal  ik kort  iets  zeggen over de 
archiefbronnen die ik bij mijn onderzoek gebruikt heb. 
 
0.2 – Een gemankeerd gedenkboek 
 
De auteur van het in 1935 gepubliceerde NOT‐gedenkboek was Charlotte Aleida van Manen. 
Zij had rechten en economie gestudeerd in Duitsland, en was in 1912 gepromoveerd op haar 
dissertatie  Armenpflege  in  Amsterdam  in  ihrer  historischen  Entwicklung, waarin  ze  beide 
disciplines  combineerde.8 Haar Duitse  studietijd  had  echter  een  bittere  nasmaak  bij  haar 
achtergelaten, die versterkt werd toen de Grote Oorlog  in West‐Europa  losbarstte met een 
Duitse inval in het neutrale België. Daarom ging ze graag in op de verzoeken van Wellington 
House, het Britse 'War Propaganda Bureau' dat zich vooral richtte op geallieerde en neutrale 
landen9, om in de Nederlandse pers expliciet de aandacht te vestigen op de duistere kanten 
van  de machtige  oosterbuur. Met  het  doel  om  ‘zoo  objectief mogelijk  de  feiten weer  te 
geven’ over ‘hoeveel onrecht […] dat Rijk’ op zijn geweten heeft, publiceerde zij in 1915 een 
artikel in het gezaghebbende tijdschrift De Gids.10 Van Manen richtte haar energie daarna op 
het binnenland. Ze werd actief in verschillende bewegingen voor vrouwenkiesrecht11 en liet 
ook op sociaal vlak van zich horen: in 1918 verschijnt van haar hand Bedrijfsleven en de strijd 
tegen  armoede  in  Nederland.  Zij  pleit  daarin  voor  een  aanpak  van  het 
werkloosheidsprobleem bij de wortel: in plaats van geld uit te geven aan de bestrijding van 
de  symptomen  van  werkloosheid  moeten,  door  verbetering  van  scholing  en  een  beter 
aansluiten van beroepspraktijk op vakopleiding, meer mensen klaargestoomd worden voor 
het bedrijfsleven.12  

                                                            

8 Dit proefschrift werd een jaar later in een handelseditie uitgegeven: Van Manen, Armenpflege. 
9 Frey, Der Erste Weltkrieg, 284; Tames, Oorlog voor onze gedachten, 144, 256. Voor meer informatie over 
Britse propaganda in Nederland, zie Sanders, 'Wellington House'. 
10 Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties (UBL), archief De Gids (LTK 1888), document B 15: Van 
Manen aan Van Hall, 26 april 1915. Het artikel, onder de titel ‘Duitschland’s groei’ verscheen uiteindelijk in De 
Gids vol. II no. 79 (1915), 274‐310. Nog hetzelfde jaar verscheen een uitgebreide versie van het artikel in 
boekvorm. Van Manen, Duitschland's groei. 
11 Van Manen was onder andere actief voor de Bond voor Vrouwenkiesrecht en de Nationale Vrouwenraad. 
Grever, Strijd tegen de stilte, 247‐248. 
12 Van Manen, Bedrijfsleven. 
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  Deze  curieuze  mengeling  van  sociale  bevlogenheid,  elitaire  bevoogding  en  een 
kritische blik op de (buitenlandse) politiek van het Duitse keizerrijk zal de aandacht hebben 
getrokken van NOT‐directeur C.J.K. van Aalst, wiens ideeën op deze terreinen – zoals uit dit 
boek nog zal blijken – niet ver van die van Van Manen afstonden.13 Vlak na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog benaderde Van Aalst daarom deze gelijkgestemde geest met de vraag 
of zij de geschiedenis van de Trustmaatschappij te boek zou willen stellen.14  Zij zou echter 
geen carte blanche krijgen: hoewel zij in principe zonder beperkingen gebruik mocht maken 
van het door de Trustmaatschappij verzamelde archiefmateriaal, had Van Aalst weinig trek 
om  geassocieerd  te worden met  een  boek  vol  ‘aanvallen  op  regeeringen,  instellingen  of 
personen’. Daarom hield de NOT‐archiefcommissie, bestaande uit het bestuur van de NOT 
aangevuld met enkele secretarissen en archivarissen, zich het recht voor om te schrappen in 
de door Van Manen aangeleverde teksten. Van Manen ging akkoord met deze beperkingen – 
wellicht mede dankzij het vorstelijke salaris dat haar was  toegezegd – en beloofde, om de 
angst bij de NOT‐bestuurders weg te nemen, dat zij een  'histoire  intime' zou vermijden en 
zich  in  plaats  daarvan  zou  richten  op  een  'rustige,  onpartijdige  uiteenzetting'.  Met  die 
formulering toonden alle partijen zich tevreden en Van Manen beloofde dat het boek binnen 
vijf jaar ter perse kon.15 
  De NOT‐archiefcommissie bleek echter al snel een wat andere opvatting van “rustig” 
en “onpartijdig” te hebben dan de auteur. Zij bleef wantrouwend over de schouder van Van 
Manen meekijken en uitgebreid gebruik maken van haar contractueel vastgestelde recht de 
stukken  te  ontdoen  ‘van  de  aanwezigheid  van  diplomatiek  gevaarlijke  of  voor  bepaalde 
personen minder  aangename  passages’.16 Van Manen  vond  alle  bemoeienissen  bijzonder 
overdreven  en  ergerde  zich  groen  en  geel  aan  de  overactieve  rode  pen  van  de 
commissieleden.17 Zij  kreeg  het  dan  ook  geregeld met  haar  opdrachtgevers  aan  de  stok, 
waardoor de zo goed begonnen werkrelatie al snel verzuurde.18 Van Aalst begon zijn protegé 
er op een gegeven moment zelfs van te verdenken op een rechtszaak aan te sturen om het 
auteursrecht over het NOT‐gedenkboek in eigen handen te krijgen.19 

                                                            

13 Francis Oppenheimer, die later in deze paragraaf en dit boek uitgebreid ter sprake zal komen, omschreef Van 
Manen als een ‘protégée and friend’ van Van Aalst. Bodleian Library (Oxford), Francis Oppenheimer MSS [OP], 
map ‘Appendix. Note to Chapter XV, 3. 
14 Nationaal Archief [NA], toegangsnummer 2.06.079, inventarisnummer 1270: Notulen Uitvoerende 
Commissie [UC], 9 mei 1919, 212‐213; NA 2.06.079/1271: UC 30 mei 1919, 12; UC 13 juni 1919, 20. 
15 NA 2.06.079/1742: Van Manen aan Valstar, 29 mei 1919. 
16 NA 2.06.079/1742: A.W.L. Talma Stheeman aan Van Manen, 9 december 1931. 
17 NA 2.06.079/1742: Van Manen aan De Beaufort, 25 februari 1927. 
18 Zie bijvoorbeeld NA 2.21.261/52: Van Manen aan Maclaine Pont, 17 september 1921 en idem: Van Aalst aan 
Van Manen, 3 december 1921. Enkele citaten uit de eerste brief: ‘Ik kan U niet zeggen, hoe verdrietig en 
verontwaardigd ik ben. Ik torn hier op tegen een eindelooze reeks van teleurstellingen en moeilijkheden en nu 
gaat U, tegen alle afspraak in, mij [op deze manier] ontmoedigen. […] U heeft er mij een groot stuk werklust 
door ontnomen.’ 
19 Van Aalst aan Hintzen, 2 januari 1928 met bijgevoegd Van Manen aan Van Aalst, 15 december 1927, 
aangetroffen in een presentexemplaar van het uiteindelijke werk. Deze is waarschijnlijk van Van Manen 
geweest en is nu in bezit van prof. dr. Ernst Homburg, bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis van wetenschap en 
techniek en hun onderlinge samenhang’ aan de Universiteit Maastricht. Prof. Homburg attendeerde de auteur 
op deze brief.  
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Dit gekonkel leverde bovenal veel vertraging op: pas in 1935, zestien jaar nadat haar 
de opdracht verstrekt was, rolde De Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij: middelpunt 
van het verkeer van onzijdig Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914‐1919 van de pers. De 
uiteindelijke  versie  bestond  uit  acht  delen  in  zes  dikke  banden, waarvan  de  laatste  twee 
bestonden uit bijlagen die met een vertraging van een half jaar (het was inmiddels al 1936) 
verschenen.  De  meer  dan  achttien  kilo  wegende  uitgave  was  prachtig  verzorgd,  mede 
dankzij  typografische  hoogstandjes  in  art  deco‐stijl  van  de  hand  van  Johan  Briedé.20 Wel 
vond de aanstaande  lezer op de eerste, ongenummerde bladzijde van het eerste deel een 
opvallende mededeling van de NOT‐bestuursleden, dat de pennenvruchten van de auteur 
geheel voor haar eigen rekening waren en zij elke verantwoordelijkheid daarvoor expliciet 
afwijzen. 
  Deze  mededeling  desondanks  waren  de  recensies  in  de  Nederlandse  pers,  die 
uiteraard  niets  wist  van  de moeilijke  weg  naar  publicatie,  over  het  algemeen  genomen 
positief. Het Algemeen Handelsblad prees de grondigheid van de auteur, en bejubelde het 
resultaat  van  de  jarenlange  geschiedvorsing,  dat  ‘voor  het  nageslacht  van  onschatbare 
waarde  zal  blijken.21 'Een  schitterende  prestatie  van  de  bewerkster  [...]',  juichte  ook  De 
Maasbode.22 Vooral het feit dat Van Manen zoveel nieuw, en tot dan toe niet beschikbaar, 
bronnenmateriaal  over  Nederland  tijdens  de  Grote  Oorlog  in  het  algemeen  en  de 
Trustmaatschappij  in  het  bijzonder  uit  de  verder  voor  onderzoekers  niet  toegankelijke 
archieven had geopenbaard, werd bijzonder gewaardeerd. Er was echter ook kritiek op het 
meerdere  vuisten dikke werk. De Nederlander was nog mild, en betreurde  slechts dat de 
auteur geen ‘dwingende samenhang’ aan het werk had willen geven, maar er voor gekozen 
had  'de  gebeurtenissen  voor  zich  zelf  te  laten  spreken'.23 Deze  kritiek  deelde  ook  Het 
Vaderland, die haar teleurstelling uitsprak dat het Van Manen niet gelukt was 'de heele zaak 
meer synthetisch, meer vergeestelijkt zouden wij haast zeggen, meer tot echte geschiedenis 
geworden, te beschrijven.'24  
  Commentaar  van  fundamenteler  snit  kregen de auteur en haar opdrachtgever  van 
een  bijzonder  kritisch  lezer:  Sir  Francis  Oppenheimer,  die  in    zijn  functie  als  Brits 
handelsattaché  tijdens de Eerste Wereldoorlog de Trustmaatschappij van heel dichtbij had 
meegemaakt. Hij kreeg van de Archiefcommissie van de NOT een presentexemplaar van de 
boeken  van  Van  Manen,  maar  haalde  uit  lezing  daarvan  niet  de  vreugde  die  het 
bijbehorende briefje hem  toegewenst had.25 'I  am  afraid  several matters  are  represented 
from an angle which can hardly be called  fair or accurate', klaagde hij tegenover de Britse 
Gezant in Nederland.26 Na over bepaalde passages informatie te hebben ingewonnen bij de 
archivaris van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en deze  te hebben vergeleken 

                                                            

20 Keyser, 'Johan Briedé'. 
21 Algemeen Handelsblad, 18 juli 1936 Ochtendblad. 
22 De Maasbode, 14 mei 1936 Ochtendblad. 
23 De Nederlander, 1 februari 1936. 
24 Het Vaderland, 20 januari 1936 Avondblad. 
25 OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its foundation’: Stichting Archieven der Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij aan Oppenheimer, 5 mei 1936. 
26 OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its foundation’: Oppenheimer aan Sir Hubert Montgomerym 21 
juli 1936. 
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met  zijn  eigen  aantekeningen  uit  de  oorlogstijd,  schreef  hij  een  boze  brief  naar  de NOT‐
archiefcommissie. Daaruit bleek dat hij NOT‐baas Van Aalst ervan verdacht de geschiedenis 
te hebben verdraaid door zichzelf een veel te grote rol toe te dichten en de bijdragen van 
anderen te minimaliseren.27 Van Aalst en zijn mede‐commissieleden zaten kennelijk zo met 
de kwestie in hun maag (wellicht uit angst dat Oppenheimer zelf voor de NOT‐bestuursleden 
onwelgevallige  zaken  zou  gaan  publiceren)  dat  ze  hun  secretaris  H.L.  de  Beaufort  naar 
Londen stuurden om Oppenheimer persoonlijk gerust te stellen.28 De secretaris was, getuige 
de aantekeningen die Oppenheimer van het gesprek maakt, opvallend openhartig. Hij gaf 
toe dat de NOT‐geschiedenis die door Van Manen  te boek was gesteld verre van  foutloos 
was, maar dat  lag niet aan de Archiefcommissie, aldus De Beaufort, maar aan de auteur: 
'[T]he lady historian charged with writing the History in question proved rather incompetent 
and  disappointing',  noteerde  Oppenheimer  uit  zijn  mond.  Daarom  had  de  NOT‐
archiefcommissie  ook  besloten  tot  het  invoegen  van  het  extra  voorblad  waarin  elke 
verantwoordelijkheid  voor  de  publicatie  expliciet  van  de  hand  gewezen  wordt. 29 
Oppenheimer liet zijn kruistocht daarop maar voor wat het was:  
 

I  now  realise  that  the work,  though  published with  the  aid  of  the  NOT  in money  and 
material, does not represent an “Official History” which I had heard soon after the War  it 
was intended to give to the world. [...] Some day the student interested in the bearing upon 
Dutch affairs of  the policy pursued by His Majesty’s Government and  the manner of  its 
application by  its  representatives will also have  the archives of  the Foreign Office at his 
disposal  –  and  perhaps  my  own  war  diaries  –  and  he  will  be  able  to  draw  his  own 
conclusions.30 

 
Recentere  besprekingen  van  Van Manens  gedenkboek  lijken Oppenheimer  echter  alsnog 
gelijk  te  geven.  Bronnenpublicist  en  historicus  Cornelis  Smit  stelt    in  zijn  in  1975 
gepubliceerde  ‘verlate  boekbespreking  dat  de  auteur  zich  volstrekt  kritiekloos  opstelt 
tegenover  het  NOT‐bestuur,  en  weinig  tot  geen  oog  heeft  voor  de  “omgeving”  van  de 
Trustmaatschappij, zoals de rol van de Nederlandse overheid en andere belangrijke actoren. 
Verder  maakt  hij  bezwaar  tegen  de  brokkelige  structuur  van  Van Manens  gedenkboek, 
waarin een  rode draad  lijkt  te ontbreken. En  tenslotte  krijgt Van Manen nog een  standje 
over  haar  ‘teleurstellende,  immers  ongenietbare’  schrijfstijl:  dor,  droog  en  vol  met 
onbegrijpelijke en veel te volzinnen.31 Ook historici Marc Frey en Michael Riemens zijn, met 

                                                            

27 OP VII, map ‘Appendix. Note to Chapter XV, p. 17’, 3; OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its 
foundation’: Oppenheimer aan Stephen Gaselee [archivaris FO], 11 juli 1936, idem, 12 oktober 1936. 
28 OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its foundation’: Oppenheimer aan Van Aalst, 15 juli 1936, Van 
Aalst aan Oppenheimer 12 november 1936, Oppenheimer aan Van Aalst, 30 november 1936, De Beaufort aan 
Oppenheimer, 9 december 1936 
29 OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its foundation’: Transcriptie van gesprek met De Beaufort, n.d. 
[18 december 1936]; De Beaufort aan Oppenheimer, 31 december 1936; Oppenheimer aan Gaselee, 21 januari 
1937. 
30 Eerste deel citaat: OP X, map ‘Correspondence with NOT as to its foundation’: Oppenheimer to De Beaufort, 
8 januari 1937; tweede deel (vanaf 'some day'): idem: Oppenheimer aan Van Aalst, 15 juli 1936. 
31 Smit, 'Verlate boekbespreking', citaat op 99. 
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Smit,  van  mening  dat  Van  Manens  gedenkboek  als  serieus  geschiedwerk  eigenlijk 
onbruikbaar is.32 
  De publicatiegeschiedenis van Van Manens achtdelig boekwerk, waar de   hierboven 
genoemde historici niet van op de hoogte waren, maakt deels duidelijk waarom dat zo is. De 
auteur werd niet al  te subtiel gestuurd  in wat zij wel en niet mocht opschrijven door haar 
mecenas. Bovendien deed Van Manen aan zelfcensuur door uit alle macht te proberen ook 
maar de schijn van een ‘histoire intime’ te vermijden. Zij koos er daarom voor om continu de 
nadruk  te  leggen  op  het  feit  dat  de NOT,  net  als  de Nederlandse  regering,  een  juridisch 
‘zuiver’  standpunt  innam,  zoveel  mogelijk  steunend  op  het  internationaal  recht.33 Deze 
insteek  is,  zoals nog  zal blijken,  volstrekt onhoudbaar, maar het bood Van Manen wel de 
gelegenheid om haar opdrachtgevers als  zichzelf buiten  schot  te houden. Op het moment 
van publicatie waren een belangrijk deel van de nog levende betrokkenen nog altijd publieke 
figuren van formaat, die geen zin hadden in het oprakelen van hen mogelijk onwelgevallige 
geschiedenissen uit de  jaren 1914‐1918. Bovendien was Nederland  in 1935, net als  tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, nog altijd neutraal, en harde bewijzen dat de  regering of de NOT 
buiten  de  lijnen  hadden  gekleurd  zouden  heel  gemakkelijk  tot  een  conflict  met  nazi‐
Duitsland en het ‘bevriende staatshoofd’ Adolf Hitler kunnen leiden.34 De door (zelf)censuur 
ontstane gaten  in haar geschiedverhaal probeerde zij op  te vullen met wollig en archaïsch 
taalgebruik, bedoeld om  in vage bewoordingen mogelijk onwelgevallige passages met een 
deken van stof toe te dekken.  In dit boek wil  ik  juist wél  ingaan op de  ‘histoire  intime’ die 
Van Manen links moest laten liggen, en antwoorden vinden op vragen die de veelgeplaagde 
NOT‐huishistorica niet mocht stellen. 
 
0.3 – NOT en regering 
 
Hoewel de NOT‐archieven lange tijd voor iedereen, behalve Van Manen, gesloten bleven, is 
zij  lang  niet  de  enige  geweest  die  (wetenschappelijke)  aandacht  besteedde  aan  de 
geschiedenis van de Trustmaatschappij. Tijdens het interbellum zagen velen haar, net als de 
officiële  Trustmaatschappij‐historica,  als  verlengstuk  van  de  Nederlandse  regering  van 
minister‐president  P.W.A.  Cort  van  der  Linden.  Die  regering  had  er,  zo  stelde  historicus, 
publicist  en  Rijksarchivaris  Herman  Colenbrander  in  1920  vast,  een  uiterst  cruciale  rol 
gespeeld.  Zij had er  voor  gezorgd dat het  schip  van  staat niet werd  verzwolgen door het 
oorlogsgeweld, door strak koers te houden op de internationale rechtsregels die de omgang 
tussen  het  neutrale  Nederland  en  de  oorlogvoerende  staten  bepaalden.  Maakten  deze 
laatsten  inbreuk op de  rechten die Nederland volgens het  internationaal  recht bezat, dan 
protesteerde de  regering, en die werden door beide oorlogvoerende kampen gehoord. Zo 
konden  potentieel  gevaarlijke  situaties  onschadelijk  werden  gemaakt  voordat  zij  tot 
oorlogsgevaar  konden  leiden.  Alleen  wanneer  er  een  juridisch  conflict  was  waarbij 
internationale rechtsregels elkaar tegenspraken, werd het beleid  'minder vast' en kreeg de 

                                                            

32 Frey, Der Erste Weltkrieg, 18, aldaar voetnoot 23. Frey omschrijft het werk van Van Manen als 'irreführend’ 
(misleidend). Riemens, Passie voor vrede, 125 is dezelfde mening toegedaan. 
33 Van Manen, NOT I, voorwoord (ongenummerde pagina's). 
34 Zie ook Fasseur, Sterker door strijd, 131. 
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Nederlandse  regering  'principieele  kritiek'  van de oorlogvoerenden  te  verduren.35 Maar  in 
zulke gevallen, zo schreef  in hetzelfde  jaar oud‐minister  in het kabinet‐Cort van der Linden 
M.W.F. Treub, was er altijd nog de NOT die als ‘buffer‐instelling’ optrad. In handelspolitieke 
zaken, waarin de  internationale rechtsregels onvoldoende houvast voor beleid vormden en 
met name de Entente‐landen Nederland fors onder druk zetten, ving deze ‘de eerste stooten 
op en slaagde er in heel wat gevallen in den handel beperkende of afsnijdende maatregelen 
van  de  zijde  der  Geallieerden  opgeheven  of  verzacht  te  krijgen’.36 Treub  stelt  dus,  in 
tegenstelling tot Van Manen vijftien jaar later zou doen, dat de Trustmaatschappij zich juist 
helemaal  niet  op  een  ‘zuiver’  standpunt  stelde, maar  hij blijft  –  net  als  de  officiële NOT‐
historica,  en  vermoedelijk  om  dezelfde  redenen  –  uiterst  vaag  over  hoe  de  verhouding 
tussen NOT en regering dan wel gezien moet worden. 
  Na  de  Tweede  Wereldoorlog  verdween  alle  aandacht  voor  de  Nederlandse 
neutraliteit van 1914‐1918. Na het echec van mei 1940 had deze definitief afgedaan en werd 
deze – met wijsheid achteraf – geherinterpreteerd als de laffe en tandeloze politiek van een 
klein  landje dat zich geen betere houding wist dan zich  in een hoekje te verstoppen en  te 
hopen dat de storm vanzelf zou overwaaien. Dat Nederland  in 1940 niet, maar gedurende 
1914‐1918  in  vergelijkbare  omstandigheden wél  neutraal  kon  blijven,  kwam  –  aldus  een 
artikel  van  C.T.  de  Jong  uit  1952  –  doordat  gedurende  de  Eerste  Wereldoorlog  de 
grootmachten er voor hadden gekozen om Nederland links te laten liggen, en ‘vloeide [dus] 
niet voort uit eigen kracht’.37  

Pas  in  de  vroege  jaren  zeventig  deed  Cornelis  Smit  een  dappere  poging  om  de 
(wetenschappelijke) belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland nieuw leven in 
te blazen. Op basis  van door hemzelf geredigeerde bronnenuitgaven  van archiefmateriaal 
over  de  Nederlandse  buitenlandse  politiek  in  de  jaren  1899‐1918  publiceerde  hij  een 
driedelig boek over de geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarin 
richtte hij  zich  vooral op de wereld  van diplomaten en  regeringsleiders, en besteedde hij 
weinig  tot  geen  aandacht  aan economische,  sociale of binnenlandspolitieke  factoren: een 
aanpak  die  op moment  van  verschijnen  al  achterhaald was.  Recensenten waren  dan  ook 
vrijwel unaniem negatief, en klaagden – terecht – dat Smit weliswaar veel nieuw materiaal 
boven water haalde, maar daaruit weinig echt vernieuwende conclusies wist  te  trekken.38 
Smit  gaf  daarop  in  1975  een  bundel  artikelen  uit  waarop  hij  enkele  in  zijn  hoofdwerk 
onbeantwoord  gebleven  vragen  probeerde  te beantwoorden,  zoals waarom Nederland  in 

                                                            

35 Colenbrander, 'Internationale positie', citaten op 116. Cf. Japikse, Die Stellung Hollands, iii‐iv; Brugmans, 
Geschiedenis van den wereldoorlog, 212. 
36 Treub, 'De economische toestand', 164. Zie ook Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 114‐115 en 
Vandenbosch, Dutch Foreign Policy, 108. 
37 De Jong, 'Nederlandse neutraliteit', citaat op 257, cf. Oostendorp, 'Duitsland en de Nederlandse neutraliteit', 
229. Tijdens het interbellum werd deze visie op de Nederlandse neutraliteit al geuit door De Leeuw, Nederland 
in de wereldpolitiek, maar hij was (vrijwel) de enige die er zo over dacht. 
38 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog I; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II; Smit, Nederland in 
de Eerste Wereldoorlog III. Zie voor de receptie van zijn werk het ‘in memoriam’ voor Smit van Albert Kersten, 
gepubliceerd in NRC Handelsblad, 21 september 1991. Een typisch voorbeeld van een contemporaine 
bespreking is Manning, 'Nederlandse neutraliteitspolitiek'. Cappers en Kamphuis, 'Die Niederlande', 246, zijn 
nog wel het meest kritisch. Zij noemen, ‘ganz zu schweigen von dem trockenen Still’, de historische kwaliteiten 
van Smit ‘enttäuschend’. 
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1914‐1918  neutraal  kon  blijven.  Smit  concludeert  daarin  voorzichtig  dat  de  Nederlandse 
regering daarin een rol speelde – naast onder andere militair‐strategische overwegingen van 
de strijdende partijen en toeval. Zij zou daarbij steun hebben ondervonden van de NOT, die 
de  handelspolitieke  betrekkingen met  de  Entente  zou  hebben  genormaliseerd,  zonder  de 
Centralen al te zeer tegen zich in het harnas te jagen.39 Maar in diezelfde bundel merkt Smit 
op dat de NOT en de Nederlandse regering niet simpelweg twee zijden van dezelfde medaille 
waren. De NOT‐mannen, aldus Smit,  lieten zich ook wel eens  leiden door andere dan strikt 
politieke  belangen:  winstbejag  en  Anglofilie  zouden  voor  regelmatige  botsingen met  de 
minister van Buitenlandse Zaken, John Loudon, hebben gezorgd.40 
  Hoewel zowel Smits driedelig werk als de bijbehorende bundel uitgesproken zuinigjes 
ontvangen  waren,  bleven  zij  bij  gebrek  aan  alternatieven  lang  hét  standaardwerk  over 
Nederland  tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog. 41 Dat  veranderde  pas  toen  er  vanaf  1997 
plotseling hernieuwde aandacht voor de periode 1914‐1918 ontstond die resulteerde in een 
stortvloed aan nieuwe publicaties,  zoals Paul Moeyes’ Buiten  Schot.42 Deze herontdekking 
van de neutraliteitservaring tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ingeleid door de publicatie 
van  een  essay  van  Maarten  Brands,  waarin  hij  historici  opriep  iets  te  doen  aan  het 
‘geamputeerd, […] afgeknot perspectief op de twintigste eeuw’ van Nederlanders, waarin de 
periode 1940‐1945 en niet de op  langere  termijn veel  invloedrijker oorlog van 1914‐1918 
centraal stond.43 Ook de NOT keerde zodoende weer terug  in de historische belangstelling, 
vooral  in het kader van discussies over de aard van de Nederlandse neutraliteit. Daarin zijn 
twee “scholen” te ontdekken, die overigens beiden teruggrijpen op de veel oudere visies die 
hierboven al behandeld zijn. 
  De eerste groep historici, waaronder Hubert  van Tuyll  van  Serooskerken en  Johan 
den Hertog,  concluderen  dat  ‘actieve  politiek  en  diplomatie’  een wezenskenmerk  van  de 
Nederlandse neutraliteit was.44 Dat Nederland niet  in de oorlog betrokken werd  ‐  iets wat 
voor zowel de bevolking als de politieke zelfstandigheid fatale gevolgen zou kunnen hebben 
–  is volgens hen voor een deel te danken aan factoren als de afschrikwekkende kracht van 
het Nederlandse leger, maar toch vooral uit het prudent optreden van politici als Loudon of 
Cort  van  der  Linden.  Zij  beoefenden  een  slimme,  en  vooral  stille  diplomatie, waarbij  zij 
moeiteloos wisselden tussen een strikte verdediging van de principes van de neutraliteit en 
een meer pragmatische  instelling, naar gelang de situatie daarom vroeg. De NOT speelt  in 
deze  visie  vooral  een  dienende  rol  als  officieus  verlengstuk  van  de  overheid,  een  handig 

                                                            

39 Smit, 'Waarom bleef Nederland buiten de eerste wereldoorlog?' 15‐16, 24‐25.  
40 Smit, 'De staat en de N.O.T.' 
41 Gijswijt, 'Neutraliteit en afhankelijkheid', 21. 
42 Naast de boeken in de hoofdtekst genoemd zijn wat mij betreft de belangrijkste werken Moeyes, Buiten 
schot, Moeyes, Sterke arm; Tames, Oorlog voor onze gedachten; Abbenhuis, Art of staying neutral en De Roodt, 
Oorlogsgasten, maar de lijst van recente Eerste Wereldoorlogliteratuur is veel en veel langer. 
43 Brands, 'Great War', citaat op 10. Zie over de invloed van Brands’ essay Riemens, 'Literatuuressay', 123. 
Brands beweerde later dat het absoluut niet zijn bedoeling was om meer aandacht te genereren voor de 
geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar dat doet weinig af aan de effecten van zijn 
eerste, kennelijk collectief onbegrepen, oproep. Zie Brands, 'Grijze verf'. 
44 Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I en Den Hertog, Cort van der Linden, citaat op 
19. 
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vehikel om internationaal recht of de gebaande diplomatieke paden te omzeilen als dat in ’s 
lands belang nodig was.45 
  Een tweede groep, met de Duitse historicus Marc Frey als verreweg de voornaamste 
penvoerder,  is  een  heel  andere  mening  toegedaan.  In  plaats  van  de  relaties  tussen 
Nederland en de belligerenten  te bekijken  vanuit neutraal Den Haag,  kiest  Frey  voor het 
perspectief van de voornaamste oorlogvoerende  landen, Groot‐Brittannië en Duitsland, en 
vraagt hij zich af  in hoeverre zij  in hun militair en economisch beleid rekening hielden met 
het  neutrale  Nederland.  Op  basis  van  uitgebreid  archiefonderzoek,  en  dankbaar  gebruik 
makend  van  een  aantal  in  Nederland  grotendeels  onbekend  gebleven  proefschriften  en 
afstudeerscripties over de Brits‐Nederlandse en Duits‐Nederlandse verhoudingen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog46,  concludeert hij dat Berlijn en  Londen maar bitter weinig  rekening 
hielden met  Den  Haag.  Hun  Nederland‐beleid was  er  vooral  op  gericht  om  politieke  of 
economische penetratie van de vijand  zoveel mogelijk  tegen  te gaan en  tegelijkertijd hun 
eigen belangen  te bevorderen. De reikwijdte van dit beleid werd alleen begrensd door de 
strategische  overweging  dat  Nederland wel  neutraal moest  blijven.  Haar  grondgebied  in 
Europa was immers te waardevol om aan de vijand over te laten, maar tegelijkertijd ontbrak 
het  beide  partijen  aan  militaire  slagkracht  om  de  legers  van  een  tegenstander  op 
Nederlands  grondgebied  te  verslaan.  De  conclusie  dat  Nederlanders  zelf  weinig  in  te 
brengen hadden  in de houding van de grootmachten ten opzichte van hun kleine, neutrale 
moederland,  lijkt  Frey  overigens  al  in  de  inleiding  van  zijn  boek  getrokken  te  hebben. 
Nederland was  immers,  in vergelijking met haar veel groter en machtiger buren, niet meer 
dan  een  ‘Kleinstaat’,  ‘ein  Akteur,  dessen  Sicherheit  nicht  primär  duch  die  eigenen 
Machtressourcen  und  ‐Potentiale  gewährleistet wird.  Vielmehr  ist  er  darauf  angeweisen, 
daß andere Staaten seine Souverënität akzeptieren.’ Het bestaan van de NOT  is voor Frey 
een bijgevolg van Nederlands  rol als  ‘Kleinstaat’: zij  is een uitvloeisel van de economische 
druk die Groot‐Brittannië op Nederland uitoefende – evenzeer als de grote landbouwexport 
met  bestemming  Duitsland  die  tijdens  de  oorlog  plaatsvond  een  logisch  gevolg was  van 
pressie  uit  Berlijn.  De  NOT‐bestuurders  waren,  hoe  graag  ze  dat  misschien  zelf  anders 
hadden gezien, weinig meer dan de Nederlandse spreekbuizen voor beleid dat uiteindelijk 
toch vooral in Londen bepaald werd.47 

                                                            

45 Bijvoorbeeld Van Tuyll van Serooskeren over Loudon: ‘He was a master of delaying tactics. He balanced not 
only British and German demands, but also his own commitment to strict neutrality and the pragmatic needs of 
the moment. […] Loudon […] may well have been the perfect foreign minister for the World War I era.’ Van 
Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I, citaten op 332 en 354. Den Hertog is al even positief 
over de manier waarop Cort van der Linden zijn buitenlands beleid in stilte vormgaf, zie vooral Den Hertog, Cort 
van der Linden, 683‐690, 720‐724. 
46 Sanders, British Strategic Planning; Watson, Britain's Dutch Policy; Baer, The Anglo‐German antagonism; 
Pruntel, Bereiken wat mogelijk is en Smidt, De regulering. Deze proefschriften, evenals de scriptie van Smidt, 
onderscheiden zich vooral door de gigantische hoeveelheden bronnen die zij ontsluiten, niet zozeer door de 
conclusies die daaruit door de auteurs worden getrokken. 
47 Frey, Der Erste Weltkrieg, citaat op 11. Zie ook Gijswijt, 'Neutraliteit en afhankelijkheid', die zich vooral 
baseert op het werk van Frey, Eversdijk, Kultur als politisches Werbemittel, 9‐10 en Andriessen, 'Britse 
blokkade', vooral 148. De discussie of Nederland al dan niet een onmachtige ‘Kleinstaat’ was wordt overigens 
ook gereflecteerd in meer theoretische beschouwingen over kleine staten en neutraliteit. Een overzicht van 
deze ingewikkelde discussie  is weergegeven in Den Hertog en Kruizinga, 'Introduction'. 
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Uit het bovenstaande blijkt hoe zeer de verschillende visies op de geschiedenis van 
neutraal Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog uiteenlopen, en hoe sterk de historische 
waardering van de Trustmaatschappij daarmee samenhangt. De hamvraag, die ik in dit boek 
zal beantwoorden  lijkt te zijn of de NOT het verlengstuk was van de Nederlandse, dan wel 
de Britse regering. Alleen Smits suggereert dat de NOT wel eens zelfstandig optrad: uit mijn 
onderzoek blijkt dat hij het – deels – bij het rechte eind had.  
 
0.4 – Oorlogseconomie, de Indische connectie en de blokkade 
 
‘Nadat gezegd is dat Nederland een handelsnatie is, acht menig historicus zich van zijn plicht 
ontslagen  iets  over  economie  te  zeggen.’ 48 Deze  kritische  opmerking  van  economisch 
historicus Hein Klemann is uitstekend van toepassing op de hierboven aangehaalde historici 
van  Nederland  tijdens  de  Eerste Wereldoorlog.  Dat wil  niet  zeggen  dat  de  Nederlandse 
economische geschiedenis van de  jaren 1914‐1918 een onbeschreven blad  is,  integendeel 
zelfs.  Zo  verschenen,  in  het  kader  van  een  groot  internationaal  onderzoeksproject  onder 
leiding van de Amerikaanse denktank Carnegie Endowment  for  International Peace dat als 
doel had om de sociaal‐economische gevolgen van de oorlog in kaart te brengen, in de jaren 
1920 al vier boeken over de situatie  in Nederland.49 De auteurs, die vaak tijdens de Eerste 
Wereldoorlog een economische hoofdrol hadden vervuld,  wilden daarin laten zien hoezeer 
en hoe diep de regering en de particuliere Crisisinstellingen hadden moeten  ingrijpen  in de 
economie, en dat hun beleid – hoewel niet altijd even effectief of gelukkig – had kunnen 
voorkomen dat Nederland door de oorlog in de economische misère gestort zou zijn.50 Ook 
de NOT kreeg  in dit kader de nodige aandacht: zo prees  journalist P.H. Ritter Jr. de rol van 
‘vooraanstaande mannen als Van Aalst’, die  ‘het heele gewicht hunner persoonlijkheid en 
van de door hen geleide organisaties  in de waagschaal  legden, om het oeconomisch  leven 
van Nederland te redden en den arbeider tegen werkloosheid te behoeden’.51 Het gematigd 
positieve beeld over de Nederlandse economie dat  in de Carnegie‐publicaties  is geschetst, 
heeft  sinds de Tweede Wereldoorlog – maar  zeker gedurende de  laatste  jaren – op  twee 
punten een belangrijke wijziging ondergaan. 

Allereerst  is op basis van detailonderzoek naar bepaalde economische  sectoren en 
herberekeningen  van  het  kwalitatief matige  contemporaine  cijfermateriaal  de  communis 
opinio ontstaan dat de Eerste Wereldoorlogperiode –  in de woorden van Michael Wintle – 
‘an  immensely  successful  period  for  the  Dutch  economy’  was. 52  Hoewel  de 

                                                            

48 Klemann, 'Handelsnatie', 241. 
49 De Carnegie Endowment for International Peace besloot al tijdens de oorlog om een groot onderzoek in te 
stellen naar de sociaal‐economische gevolgen van de oorlog. In totaal zouden er 132 monografieën worden 
gepubliceerd, en daarmee is het Carnegie‐project het meest omvangrijke historische onderzoek ooit. Prost en 
Winter, Great War in History, 8, 153‐155. 
50 Van der Flier, 'War finances'; Zaalberg, 'Manufacturing Industry'; De Monchy, 'Commerce and Navigation'; 
Posthuma, 'Food Supply'; Methorst, 'Cost of Living'; Carpentier Alting en De Cock Buning, 'The effect of the War 
upon the Colonies'; Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect'; Bordewijk, 'War Finances'. Zie ook Treub, 'De 
economische toestand' en Broekema, 'Landbouw', die wat schetsmatiger te werk gaan, maar juist daardoor 
veel kwalitatieve informatie over de Nederlandse economie bevatten. 
51 Ritter, De donkere poort I, 295. 
52 Wintle, Economic and Social History of the Netherlands, 82. 
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oorlogsomstandigheden enige  aanvoer‐ en  afzetmoeilijkheden opleverden, waren die niet 
van  bijzonder  ernstige  aard  en  werden  bovendien  meer  dan  gecompenseerd  door  het 
wegvallen  van  veel  buitenlandse  concurrentie  uit  de  oorlogvoerende  landen.  Pas  in  het 
laatste anderhalve oorlogsjaar sloeg de balans naar het negatieve uit doordat grondstoffen 
steeds moeilijker te krijgen waren, waardoor productie terugviel en werkloosheid ontstond. 
Maar ondanks die moeilijke eindspurt  is het economische  totaalbeeld van de van de  jaren 
1914‐1918  in  Nederland  beduidend  gunstiger  dan  van  de  oorlogvoerende,  en  zelfs  van 
andere neutrale landen.53  

Tegelijkertijd is er aandacht gekomen voor de nauwe samenwerking tussen overheid 
en bedrijfsleven die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde en die, aldus Johan de 
Vries, haar  ‘meest  treffende voorbeeld’ vond  in de NOT. Sommige historici zien hierin een 
kernmoment  in de ontwikkeling van de moderne Nederlandse overlegeconomie.54 Historici 
als  Dirk  Peereboom  Voller  en  Harm  Anton  Smidt  hebben  aangetoond  dat  de 
regeringsinterventie  in  de  economie  lang  niet  altijd  een  succesverhaal was  en  de  relatie 
overheid‐bedrijfsleven bepaald geen harmonieuze was.55 Dat blijkt ook uit het feit dat beide 
huwelijkspartners na november 1918 zo snel mogelijk weer huns weegs gingen, waardoor de 
connectie tussen de Eerste Wereldoorlogperiode en de publiek‐private samenwerking in de 
jaren 1930‐1960 op het eerste gezicht losser lijkt als wel eens is beweerd.56 

Bizar  genoeg  is  er  tot  nu  toe weinig  kruisbestuiving  tussen  deze  twee  lijnen  van 
onderzoek,  zodat  er  weinig  tot  geen  duidelijkheid  bestaat  over  de  mate  waarin  de 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven de economische situatie hebben beïnvloed. 
In  dit  boek wil  ik  die  verbinding  juist wel  leggen,  door  de  (grote)  rol  van  de NOT  in  de 
ontwikkeling  van  de  verschillende  vormen  van  samenwerking  tussen  overheid  en 
Crisisinstellingen  te  analyseren  in  de  context  van  de  recente  cijfers  over  de Nederlandse 
economie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarbij zal ik specifiek aandacht besteden aan het 
vraagstukken van efficiency en de (dis)continuïteit met de naoorlogse periode. 
  Ook bedrijfshistorici hebben  aandacht besteed  aan de NOT, en dan  vooral  aan de 
samenstelling van haar bestuur. Deze werd namelijk bevolkt door enkele van de meest kleur‐ 
en invloedrijke zakenmannen uit de recente Nederlandse geschiedenis. Zij behoorden, aldus 
Johan de Vries, tot een nieuwe generatie Nederlandse ‘empire builders’, behept met ambitie 
en  geldingsdrang  zoals  die  sinds  de  zeventiende  eeuw  niet  of  nauwelijks  meer  waren 
voorgekomen.57 Een belangrijk deel van de bedrijven waarvan zij aan het hoofd stonden – 
banken en rederijen – had bovendien een connectie met Nederlands belangrijkste kolonie, 

                                                            

53 De Jong, 'Between the devil'; Klemann, 'Ontwikkeling door isolement'; Sluyterman, 'Dutch business during 
the First World War'; Sluyterman, Kerende kansen, 99‐102; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 
93‐100. Een vergelijking tussen de prestaties van de Nederlandse economie en die van de Scandinavische 
landen, Zwitserland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België is te vinden in Van der Bie, 
'Doorloopende groote roes', 86‐88. 
54 Schot en Rip, 'Techniek in Nederland', 29‐30; Van Waarden, 'Regulering', 235‐237; De Vries, 'Het 
economische leven', 361‐362, 395‐397; De Vries, Nederlandsche Bank, 75‐76, 164‐169; De Rooy, Republiek van 
rivaliteiten; Fennema en Heemskerk, Nieuwe netwerken, 45‐51; Sluyterman, Kerende kansen, 101‐103 
55 Peereboom Voller, Distributiewetgeving, 20‐42; Smidt, 'Export van landbouwartikelen'. 
56 Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 186; Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 9, 64. 
57 De Vries, 'Wegbereiders', citaat op 34; Wennekes, Aartsvaders, 11‐15; Houwink ten Cate, Mannen van de 
Daad, 10, 20. 
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Indië.58 Tenslotte is de interessante suggestie opgeworpen, maar nooit bewezen, dat juist de 
Nederlandse  banken  en  rederijen  wel  erg  goede  resultaten  boekten  tijdens  de  Eerste 
Wereldoorlog. 59  De  vraag  in  hoeverre  de  bedrijfsmatige  interesses  van  de  NOT‐
bestuursleden  invloed hadden op het beleid van de Trustmaatschappij  is  tot nu  toe  in de 
literatuur nog niet aan bod gekomen, maar  in dit boek vormt het een kernpunt:  ik zal daar 
later in deze inleiding nog op terug komen. 

Tenslotte hebben veel buitenlandse historici onderzoek gedaan naar de economische 
strijd  tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog,  in  het  bijzonder  naar  de  Entente‐blokkade  van 
Duitsland  zonder welke  de  NOT  niet  had  bestaan.  Dat  onderzoek  kwam  overigens maar 
moeizaam op gang, omdat de Britse regering – net als  in Nederland het geval was bij Van 
Manen  en  haar  NOT‐gedenkboek  –  vreesde  voor  de  politieke  gevolgen  van  al  te  veel 
wetenschappelijke  aandacht  voor de  gevolgde methodiek  van economische oorlogvoering 
en haar  enigszins  kwestieuze  relatie met  internationaal  recht.  Een  aantal  studies naar de 
organisatie  en  werking  van  de  blokkade,  die  in  de  jaren  twintig  en  dertig  werden 
opgetekend, werden  door  de  Britse  regering  zelfs  zorgvuldig  onder  de  pet  gehouden  uit 
angst  om  de  verhoudingen  met  de  (voormalige)  neutralen  en  (nazi‐)Duitsland  niet  te 
belasten. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het embargo opgeheven: de omvangrijke 
studie  van  Archibald  C.  Bell  naar  de  blokkade,  verreweg  de  belangrijkste  die  in  het 
interbellum geschreven is, zou zelfs pas in 1961 – 25 jaar na voltooiing – worden vrijgegeven. 
Bells werk bestaat uit een chronologisch overzicht van de economische oorlogsmaatregelen 
die door Britse regeringsdepartementen genomen werden. Volgens Bell namen de militaire 
regeringsdepartementen het voortouw  in het nemen van economische maatregelen  tegen 
Duitsland en haar bondgenoten. Civiele departementen, vooral de Board of Trade, zouden 
nog  wel  eens  dwars  hebben  gelegen.  Zij  waren  te  bezorgd  dat  de  Britse  industriële  en 
zakenwereld schade zou  lijden van al  te draconische maatregelen gericht  tegen Duitsland. 
Bovendien,  schrijft  hij,  werd  de  Britse  economische  oorlogvoering  getemperd  door  de 
politieke noodzaak om de Verenigde Staten – neutraal tot en met 6 april 1917 – niet tegen 
zich in het harnas te jagen.60 
  Sinds de publicatie van Bells blokkade‐geschiedenis is het beeld van de economische 
oorlogvoering van 1914‐1918 echter danig versplinterd. Bell ging er nog van uit dat de Britse 

                                                            

58  Hoewel veel contemporaine economische historici het belang van Indië voor de economische ontwikkeling 
van Nederland tegenwoordig nogal relativeren, neemt dat niet weg dat in bepaalde secties van het 
Nederlandse bedrijfsleven – waaronder dus in enkele “NOT‐bedrijven” – een groot belang gehecht werd aan de 
koloniale connectie. Verscheidene historici spreken zelfs van het bestaan van een invloedrijke Indische  “lobby” 
in Nederland, in welk kader ook een aantal invloedrijke NOT‐ers – niet in het minste haar president Van Aalst – 
genoemd worden. Zie bijvoorbeeld Taselaar, Nederlandse koloniale lobby, 22‐27; Bossenbroek, Holland op zijn 
breedst, 16‐17; Sluyterman, Kerende kansen, 53‐58. 
59 Voor de rederijen, zie Wiersma, 'Oorlog op de beurs', 187‐188, en voor de banken Kreutzmüller, Händler und 
Handlungsgehilfen, 34‐41 en Wagenaar, 'Amsterdam as a Financial Centre', 265‐278. 
60 Bell, A history of the blockade. Zie voor de publicatiemoeilijkheden van de Britse interbellum‐auteurs 
Strachan, 'War and Society', 47‐48 en Siney, 'British Official Histories' (dat ook een bespreking van Bell bevat). 
Siney schreef zelf overigens ook een boek over de blokkade (Siney, Allied Blockade), dat voor een belangrijk 
deel gebaseerd is op het werk van Bell dat toen nog niet officieel verschenen was, maar waarin zij dankzij de 
auteur onder bepaalde voorwaarden inzage kreeg. De gedeelten over Nederland zijn vrijwel geheel gebaseerd 
op het NOT‐gedenkboek van Van Manen. 
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blokkade haar primaire doel – Duitsland de  import van overzeese grondstoffen onmogelijk 
te maken  –  behaald  had, met  totale  economische  uitputting  van  de  vijand  tot  gevolg.61 
Vanaf  de  jaren  1970  werd  echter  steeds  meer  getwijfeld  aan  deze  interpretatie. 
Economische  historici, Gert  Hardach  voorop,  beweerden  dat  de  door  de  Britse  blokkade 
veroorzaakte economische  schade wel meeviel, maar verergerd werd door het beslag dat 
het grote en machtige Duitse  leger  legde op de productiemiddelen van het keizerrijk en de 
vele  administratieve  blunders  en  competentiegeschillen  die  een  adequate  distributie 
moeilijk,  zo  niet  onmogelijk maakten.62 Anderen  benadrukten,  in  navolging  van  Georges‐
Henri Soutou, dat economische oorlogvoering een veel complexer  fenomeen was dan Bell 
deed vermoeden: Soutou zag deze als een wereldwijde strijd om toegang tot goederen en 
(financiële)  markten,  waarbij  de  verschillende  doelen  en  ambities  elkaar  geregeld 
tegenspraken en onduidelijkheid veroorzaakte over de  te volgen koers.63 In dit boek  zal  ik 
uitgebreid  aandacht  besteden  aan  de  wijze  waarop  die  complexe  economische 
oorlogvoering zijn weerslag had op de verhouding tussen de oorlogvoerenden en de NOT.  
 
0.5 – Netwerken, dubbelfuncties en ontmoetingen 
 
De vraag welk beleid de NOT nastreefde, en waarom dat zo was, staat centraal in dit boek. 
Belangrijk  daarbij  is  dat  de  Trustmaatschappij  niet  werd  bestuurd  door  technocratische 
managers  of  semi‐ambtenaren, maar  direct  door  de  bovenbazen  van  de  banken  en  de 
rederijen die haar hadden opgericht.64 Dit roept vrijwel automatisch de vraag op in hoeverre 
zij  in het NOT‐bestuur naast het  algemeen ook hun eigenbelang, of dat  van de bedrijven 
waarvan zij aan het hoofd stonden, nastreefden. Het is logisch om te veronderstellen dat de 
heren NOT‐bestuurders  in  ieder geval niets deden dat het belang van hun bedrijven direct 
zou schaden. Maar omdat elk bedrijf precies één stem had –  ik zal hier  later  in dit boek op 
terugkomen –  zou de besluitvorming  totaal  tot  stilstand komen als alle neuzen een  totaal 
andere  kant op  stonden. Aan de andere  kant  zouden  clusters  van bedrijven die belangen 
deelden,  de  besluitvorming  op  bepaalde  punten  wel  eens  kunnen  domineren.  Daarom 
besteed ik in dit onderzoek veel aandacht aan de banden tussen de NOT‐bedrijven. 

Een makkelijke eerste stap zou bijvoorbeeld zijn om te kijken naar het aandelenbezit: 
misschien hadden de NOT‐bestuursleden wel heel veel aandelen in een bepaald bedrijf of in 
een bepaalde bedrijfstak, wat zou duiden op een gedeeld economisch belang, wat weer tot 
uitdrukking  zou  kunnen  komen  in  de NOT‐bedrijfspolitiek.  Jammer  genoeg  zijn  voor  zo’n 

                                                            

61 Prost en Winter, Great War in History, 114‐115. Dit beeld werd overigens vooral tijdens het interbellum 
bewust door de Duitse regering bevorderd door het publiceren van grote stromen cijfermateriaal over de 
economische rampspoed tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit hield immers de mythe in stand dat het Duitse 
leger ongeslagen uit de oorlog te voorschijn was gekomen; de belangrijkste oorzaak van Duitslands nederlaag 
was namelijk in deze interpretatie economisch, niet militair van aard. 
62 Zie bijvoorbeeld Hardach, Der Erste Weltkrieg, 43 en Roerkohl, Hungerblockade und Heimatfront, 317. Cf. 
Chickering, Imperial Germany, 32‐35; Offer, Agrarian Interpretation, 45‐69. 
63 Soutou, L'or et le sang, vooral 208‐211; Farrar, French Blockade, 5‐7, 17‐18. Cf. Feldman, Army, Industry and 
Labor; Strachan, Financing the First World War; Frey, 'Deutsche Finanzinteressen'; Smith, Strategy of the 
Economic Weapon. Het meest recente overzichtswerk van de Britse blokkade‐machinerie, Osborne, Britain's 
Economic Blockade, lijkt bizar genoeg nog niet van deze nieuwe visie doordrongen. 
64 Deze lijn van onderzoek is geïnspireerd door Van der Putten, Corporate Behaviour, 12‐14. 
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analyse domweg  te weinig gegevens beschikbaar, al was het maar omdat de Nederlandse 
wet tot 1991 (!) bedrijven niet verplichtte om alle gegevens over eigendom van aandelen vrij 
te geven. Er zijn echter wel andere gegevens beschikbaar, op basis waarvan bedrijfshistorici 
en  ‐economen hebben geprobeerd uitspraken  te doen over  invloed op, en  controle over, 
bedrijven en bedrijfstakken door andere bedrijven en personen: de  samenstelling van het 
bedrijfsbestuur.65  

Bijna  alle  bedrijven  die  tezamen  de  NOT  oprichtten  waren  naamloze 
vennootschappen, wier bedrijfsstructuur bijna altijd dezelfde was: zij bestond uit een Raad 
van  Bestuur  (RvB),  die  verantwoordelijk  was  voor  de  bedrijfsvoering,  en  een  Raad  van 
Commissarissen  (RvC)  die  dat  bestuur  controleert,  van  advies  dient  en  namens  de 
aandeelhouders een oogje  in het  zeil hield. Nu kwam  (en komt) het met enige  regelmaat 
voor dat een  lid van de RvB of RvC van één bedrijf tevens een dergelijke  functie vervult  in 
een  ander.  NOT‐voorman  Van  Aalst  was  bijvoorbeeld  naast  hoofd  van  de  RvB  van  de 
Nederlandsche Handel‐Maatschappij ook  lid van de RvC van de Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij.  In de economische en sociologische  literatuur wordt het  feit dat 
Van  Aalst  twee  invloedrijke  posten  in  twee  bedrijven  bekleedde  aangeduid met  de  term 
‘dubbelfunctie’.  Het  bekleden  van meerdere  bestuursfuncties  hield  bovendien  in  dat  er 
regelmatig vergaderd moest worden met dezelfde groep mensen. Van Aalst en Koninklijke 
Nederlandsche  Stoomboot  Maatschappij‐directeur  Ernst  Heldring  waren  daar  twee  van. 
Maar zowel Heldring als Van Aalst hadden meerdere dubbelfuncties, sommige daarvan bij 
dezelfde  bedrijven:  zij  hadden  dus,  om  in  sociologische  termen  te  blijven,  meerdere 
‘ontmoetingen’.66 
  Al  in  de  negentiende  eeuw  waren  deze  dubbelfuncties  en  ontmoetingen,  en  de 
verbindingen  die  zij  vormden  tussen  invloedrijke  zakenlieden  en  grote  bedrijven, 
onderzoekers – vooral van  linkse signatuur – opgevallen, omdat zij de  fysieke manifestatie 
leken van samenzweringen tussen CEO’s die in schemerige board rooms aan de touwtjes van 
de wereldeconomie trokken, of van groepen bedrijven die door stiekeme kartelvorming een 
hele sector wilden beheersen. Hun gelijk leek bewezen toen aan het begin van de twintigste 
eeuw  uit  Amerikaans  regeringsonderzoek  bleek  dat  een  groep  New  Yorkse  bankiers  (de 
‘money  trust’) door een uitgekiende commissariaten‐politiek het  financieel beleid van een 
grote  groep  industriële  ondernemingen  beheersten. Washington  reageerde  door met  de 
Clayton  Act  (1914)  dubbelfuncties  die  een  nadelig  effect  zouden  hebben  op  de  vrije‐
markteconomie, zoals tussen banken, directe concurrenten en spoorwegmaatschappijen en 
hun voornaamste bevrachters, te verbieden.67 
  In Nederland publiceerde de Amsterdamse SDAP‐wethouder F.M. Wibaut in 1913 de 
resultaten van  zijn onderzoek naar  samenwerkingsverbanden binnen het bedrijfsleven. Hij 
richtte zich, in navolging van eerder Duits onderzoek, vooral op de rol van grote Nederlandse 
banken.  En  die  was  groot,  aldus  Wibaut.  De  banden  gesmeed  door  dubbelfuncties  en 
ontmoetingen  gaven  hen  een  grote  invloed  in  onder  andere  het  transportwezen, 

                                                            

65 De Jong en Roëll, 'Financing and Control', 481. 
66 Mendel en Oostwouder, Hoofdzaken BV en NV, 7, 41‐70; Jonker, 'Waterdragers', 160‐162. De voorbeelden 
betreffende Van Aalst en Heldring zijn ontleend aan gegevens uit hoofdstuk 3. 
67 Schijf, Netwerken, 18. 
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cultuurondernemingen  en  kleinere  financiële  instellingen,  oftewel  ‘in  een  zeer  belangrijk 
aantal groote zaken  in ons  land en  in de koloniën’.68 Sinds Wibaut  is het  in Nederland een 
soort  nationale  sport  geworden  om  netwerken  van  dubbelfuncties  bloot  te  leggen  en 
verregaande  conclusies  te  trekken uit  de  ontmoetingen  tussen  personen  of  bedrijven  die 
daaruit zouden blijken. Zo sprak  in 1968 de katholieke vakbondsleider P.J.J. Mertens  in het 
openbaar zijn vermoeden uit dat de hele Nederlandse economie vanuit de achterkamertjes 
bestuurd  werd  door  een  “netwerk”  van  ongeveer  tweehonderd  mannen,  ‘een  groep 
mensen, die elkaar goed kennen en elkaar frequent ontmoet in verschillende colleges’, ‘een 
evenzo  deskundige,  financieel  sterke  als  beangstigende  groep’.  Enkele  Amsterdamse 
sociologen, onder leiding van R.J. Mokken en F.N. Stokman, ging vervolgens op zoek naar wie 
deze  tweehonderd  zouden  zijn  en  concludeerden  het  volgende  jaar  dat  de  86  grootste 
Nederlandse bedrijven onderling  verbonden waren door  een netwerk,  gecreëerd door de 
dubbelfuncties van 195 personen: Mertens  zou er dus maar vijf naast  zitten. Hun  in 1975 
verschenen studie Graven naar macht  (nomen est omen) “onthulde” de verborgen draden 
van  het  netwerk  dat  gecreëerd was,  en  kende  (net  als Wibaut  in  1913  had  gedaan)  de 
banken  een  centrale  plek  toe  in  dat  netwerk.69 En  in  2003  verklaarde Morris  Tabaksblat, 
oud‐Unilever‐topman en voorzitter van een naar hem vernoemde commissie voor het doen 
van aanbevelingen voor een Nederlandse Corporate Governance Code, dat hij het  liefst het 
aantal dubbelfuncties per persoon zou beperken: ‘Zo veel kruisverbanden in zo’n klein clubje 
is  niet  goed.’  Door  netwerkvorming  zouden  gesloten  kringen  ontstaan,  die  nieuwkomers 
buitenhouden en  leiden tot verkokerde denkpatronen, verminderde  innovatiedrang en een 
kritiekloze houding ten opzichte van “netwerkpartners”.70 
  Er  wordt,  vooral  in  populaire media,  nogal  wat  nadruk  gelegd  op  het  inherente 
belang van netwerken van dubbelfuncties en frequenties van de ontmoetingen tussen leden 
van de zakenelite. De methodologie bij deze onderzoeken is daarbij nogal simpel: hoe meer 
nevenfuncties,  des  te meer  “invloed”  iemand  uitoefent,  en  hoe meer  netwerkbanden  er 
tussen  bedrijven  bestaan,  des  te  hechter  deze  “verbonden”  zijn. 71  Wetenschappelijke 
studies naar netwerkverbanden graven dieper, waarbij  ik,  in navolging van de Amerikaanse 
socioloog  John  Scott,  een  onderscheid  maak  tussen  vier  verschillende  soorten 
netwerkstudies. 72  Bekijken  netwerkonderzoekers  de  dubbelfuncties  primair  vanuit  het 

                                                            

68 Wibaut, Nieuwste ontwikkeling, 33. Het Duitse onderzoek waardoor Wibaut zich liet inspireren richtte zich 
vooral op grote banken die door middel van strategisch geplaatste commissarissen hun financiële tentakels 
over de hele Duitse industrie zouden hebben uitgespreid. Zo zouden zij in staat zijn om zowel het volume als de 
prijs van de productie te controleren, en konden zij hun investeringen in de bewuste industriële sectoren snel 
terugverdienen. De consument was uiteraard de dupe. Zie Jeidels, Das Verhältnis en Hilferding, Das 
Finanzkapital. 
69 Mokken en Stokman, Graven naar macht 
70 Fennema en Heemskerk, Nieuwe netwerken, 37‐47, 118‐124, citaten achtereenvolgens op 121 en 45; Jonker, 
'Waterdragers', 159‐160. Zie over de invloed van Graven naar macht ook Fennema, Heemskerk en Mokken, 
'Graven naar macht 25 jaar later'. 
71 Het grote netwerkonderzoek van De Volkskrant uit 2006 kroonde Eelco Brinkman bijvoorbeeld tot de 
‘machtigste man van Nederland’ omdat hij zoveel commissariaten en nevenfuncties in zich verenigde, zonder 
specifiek te kijken naar aard en inhoud van die functies, overigens. Zie De Volkskrant 22 september 2007; Het 
Financieele Dagblad 29 oktober 2007. 
72 Scott, 'Networks', 184‐186. Scotts indeling is weer deels gebaseerd op Brieger, 'Duality'. 
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perspectief van één enkel bedrijf, dan worden de netwerkverbanden voornamelijk geduid 
naar  de  functie  die  zij  in  dienst  van  dat  bedrijf  zouden  hebben.  Bedrijven  zouden 
bijvoorbeeld  specifieke  commissarissen  aantrekken  omdat  ze  bepaalde  expertises  in  huis 
hebben waaraan  behoefte  bestaat. Mocht  een  bedrijf  financiële  expertise  nodig  hebben, 
dan  vraagt  men  een  bankier  met  die  kennis  om  zitting  te  nemen  in  de  Raad  van 
Commissarissen. Omgekeerd kan een bedrijfsbestuur een commissaris uitzenden naar een 
ander bedrijf, en deze gebruiken om  informatie  in te winnen over andere sectoren van het 
bedrijfsleven  (‘scanning  the  environment’).  Een  tweede  categorie  onderzoekers  is  primair 
geïnteresseerd  in  verbindingen  tussen  bedrijven.  Zij  zien  de  commissarissen  met  hun 
meerdere  petten  op  vooral  als  een  manier  om  controle  uit  te  oefenen.  Als  een  bank 
bijvoorbeeld geld heeft geleend aan een bedrijf, dan kan zo’n bank een commissaris  in de 
RvC van dat bedrijf stallen en zo invloed uitoefenen op de besteding er van. Netwerkrelaties 
zijn  volgens  deze  visie  dus  indicatief  voor  afhankelijkheidsrelaties. Onderzoekers  die  zich 
vooral  richten  op  de  personen  die  via  hun  dubbelfunctie  “levende”  verbindingen  tussen 
bedrijven verzorgen, zien het verzamelen van commissariaten door één persoon vaak als een 
weerspiegeling  van  het  sociaal  kapitaal  dat  de  persoon  in  kwestie  vergaard  heeft,  en 
daarmee een maatstaf voor hoe graag iemand “gezien wordt” binnen de corporate elite. Het 
netwerk van personen dat door middel van dubbelfuncties gecreëerd wordt, is een indicatie 
voor  de  “gehechtheid”  van  de  elite,  en  de mate  waarin  iemand  zich  “centraler”  in  dat 
netwerk bevindt  (dus de hoeveelheid verschillende petten die  iemand op heeft) geeft aan 
wat de  relatieve positie van die persoon  is  in het elite‐netwerk. Daarbij kunnen  leden van 
deze  elite  via  hun  netwerk  verschillende  vormen  van  “sociaal  kapitaal”  aanspreken, 
bijvoorbeeld  informatie,  geld,  vertrouwen  of  politieke  steun  van  hun  netwerkpartners. 
Bovendien  is een netwerk een graadmeter van hoe makkelijk een bepaalde groep overgaat 
tot  collectieve  actie:  hoe  hechter  het  netwerk,  hoe  groter  de  gedeelde  (politieke) 
belangen.73 
  De  hamvraag  bij  elke  variant  van  netwerkonderzoek  –  die  echter  te weinig wordt 
gesteld –  is deze:  zie  ik de  theoretisch voorspelde effecten van het  lidmaatschap van een 
netwerk terug in de gedragingen van mensen of  bedrijven? De Amerikaanse socioloog M.S. 
Mizruchi heeft een literatuuranalyse van verschillende genres aan netwerkstudies gemaakt, 
en concludeert daarbij, uiterst voorzichtig, dat het beeld uit recente  literatuur die machts‐ 
en  invloedsrelaties  probeert  te  verklaren  door  middel  van  netwerkonderzoek  bijzonder 
diffuus is, maar dat er over het algemeen wel gesteld kan worden dat de aan‐ of afwezigheid 
van netwerkrelaties een factor is die verhoudingen tussen mensen en bedrijven beïnvloedt. 
Er  is  alleen  nog  te  weinig  uniformiteit  in  de  onderzoeksresultaten  om  a  priori 
veronderstellingen  te doen over aard en betekenis van de dubbelfuncties die bedrijven of 
personen  met  elkaar  verbinden.74 Meer  dubbelfuncties  betekent  niet  automatisch  een 
“hechtere”  relatie  tussen bedrijven of personen, of meer  informatie of prestige  voor een 
netwerkend  bedrijf  of  persoon.  Om  het  nog  ingewikkelder  te  maken  zal  niet  elke 

                                                            

73 Dit overzicht is gebaseerd op Heemskerk, Decline of the corporate community, 17‐40; Schijf, Netwerken, 3‐5; 
Van der Knoop, 'Dubbelfuncties', 123. 
74 Mizruchi, 'What do interlocks do?' Zie ook Pettigrew, 'Managerial Elites', 165‐169. Pettigrew vergeleek ook 
Amerikaans netwerkonderzoek met Europese en Aziatische tegenhangers, en is kritischer dan Mizruchi over 
het voorspellend karakter van netwerkrelaties. 
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netwerkverbinding op  elk moment  van  evenveel dienst  zijn, noch  zal  elke netwerkfunctie 
een identiek effect hebben.75 

Mizruchi’s toch nogal teleurstellende conclusies hebben verschillende sociologen er 
voor doen pleiten om maar gewoon op  te houden met netwerkonderzoek. Wellicht,  stelt 
Andrew M. Pettigrew, hebben netwerkonderzoekers  zich  te  veel  laten  verleiden door het 
feit dat er zo veel gegevens beschikbaar zijn, en zich te weinig afgevraagd wat die gegevens 
nu  precies  voorstellen.  Misschien  moeten  we  maar  eens  ophouden  met  het  proberen 
complexe relaties in een schema van lijntjes en knooppunten te vangen, en in plaats daarvan 
weer eens gaan kijken naar die relaties zelf.76 Deze kritiek is deels heel terecht. Uiteraard is 
een  complexe  relatie  als  de  verhouding  tussen  twee mensen,  of  de  via  zo’n  verhouding 
lopende band tussen twee bedrijven, niet te vatten in zoiets eenduidigs als een plusje of een 
minnetje op de scorelijst van een netwerkonderzoeker. Dit betekent echter alleen maar dat 
het  gebruiken  van  netwerkonderzoek  als  een  sluipweggetje  om  snel  en  simpel  complexe 
zaken als wederzijdse machts‐ en invloedsrelaties te meten ongeldig is. Maar het feit dat het 
bestaan  van een netwerk hoogstwaarschijnlijk een  indicatie  is dat er  iets  aan de hand  is, 
geeft  netwerkonderzoek  bestaansrecht  als  “alarmbel”  in  onderzoek  naar  invloedsrelaties 
binnen  elites  en naar besluitvorming.  Ik  sluit mij daarom  volledig  aan bij de Nederlandse 
socioloog Jelle van der Knoop:  
 

De blootlegging van het netwerk dient  […] geen eindstation te zijn maar een vertrekpunt 
voor meer  inhoudelijk onderzoek. En  is door  inhoudelijk onderzoek eenmaal duidelijk hoe 
het  netwerk  geïnterpreteerd moet  worden  dan  kunnen  door  analyse  van  structuur  en 
dynamiek aanvullende conclusies worden getrokken.77 

 
0.6 – Bronnen en opbouw 
 
De NOT‐Archiefcommissie, hier boven al kort genoemd, kreeg nadat de Trustmaatschappij 
officieel  in  liquidatie  ging  (op  31  december  1919)  het  beheer  over  alle  stukken  die  de 
Trustmaatschappij had opgesteld en ontvangen. Nadat deze Stichting op haar beurt op 30 
april 1937  in  liquidatie ging, werd het archief overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, 
tegenwoordig  het  Nationaal  Archief  in  Den  Haag.  Ook  de  archieven  van  de  andere 
Crisisinstellingen, voor zover zij materiaal hebben achtergelaten, zijn daar te vinden.78 Voor 
dit  boek  heb  ik  vooral  dankbaar  gebruik  gemaakt  van  de  uitgebreide  notulen  van  de 

                                                            

75 Haunschuld en Beckman, 'When do interlocks matter?', 815‐816, 842. 
76 Pettigrew, 'Managerial Elites', 169: ‘Perhaps [...] the primacy of method over substance in the study of 
interlocking directorates is now nearing its end and the close observation and analysis of actual relationships 
can begin to inform traditional social science concerned with interlocking directorates and the study of 
institutional and societal power.’ Zie ook Stinchcombe, 'Weak structural data'. 
77 Van der Knoop, 'Dubbelfuncties', 139. 
78 Gruythuysen, Inventaris archieven crisisinstellingen, 33. De UC had al op 2 maart 1917 besloten dat na de 
oorlog een stichting in het leven geroepen zou worden die de archieven zou beheren, die gehuisvest zou 
worden in één van de panden die de Trustmaatschappij tijdens de oorlog gekocht had. NA 2.06.079/1252: UC 2 
maart 1917, 198. 
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Uitvoerende Commissie en de Raad van Bestuur – waarin de  leden, dankzij het  feit dat de 
vergaderingen geheim waren, geen blad voor de mond namen.79  

Desondanks  lijkt het er op alsof er wel enige zelfcensuur heeft plaatsgevonden, en 
juist daarom mag  ik van groot geluk spreken dat tijdens mijn onderzoek de dagboeken van 
NOT‐president  Van  Aalst  openbaar  gemaakt  zijn  op  de  website  van  het  Instituut  voor 
Nederlandse Geschiedenis. Dit  dagboek  is  eigenlijk meer  een  uitgewerkte  agenda waarin 
Van Aalst, puur voor zichzelf, noteert wat hij allemaal gedaan en besproken heeft. Hoewel 
het Dagboek‐Van Aalst stevig gekleurd én gekruid  is door het nogal opgeblazen gevoel van 
eigenwaarde van de auteur, bieden de Aanteekeningen van Dr. C.J.K. van Aalst ten tijde van 
den  Wereldoorlog,  1914‐1918  een  opmerkelijk  kijkje  achter  de  schermen  van  de  hele 
Nederlandse  politiek  en  zakenwereld, waarbij  uiteraard  flink  veel  ruimte  is  gereserveerd 
voor de NOT.80 

Een derde belangrijke bron  is het persoonlijk archief van Francis Oppenheimer, de 
hierboven al even kort genoemde commercieel attaché van de Britse Legatie  in Den Haag 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oppenheimer bemoeide zich  intensief met de NOT die hij, 
zoals blijken zal niet geheel onterecht, als zijn creatie beschouwde. Zijn archieven, die zich in 
de Bodlean Library in Oxford bevinden, bevatten onder andere een dagboek van de tweede 
helft  van  de  oorlog  en  proeven  voor  een  autobiografie  –  geschreven  eind  jaren  1950  – 
gebaseerd  op  het  hele,  inmiddels  verdwenen  oorlogsdagboek.  Deze  proeven  zijn  zeer 
gedetailleerd  en  voor  onderzoekers  veel  bruikbaarder  dan  het  uitgegeven  eindproduct, 
getiteld  Stranger  Within.81 Daarnaast  heb  ik  veel  nuttige  informatie  opgedoken  uit  de 
Nederlandse regeringsarchieven  in het Nationaal Archief, vooral betreffende de ministeries 
van  Buitenlandse  Zaken  en  Landbouw,  Handel  en  Nijverheid,  en  uit  de  door  C.  Smit 
geredigeerde bronnenuitgaven aangaande het buitenlands beleid.82 Ook de Britse  regering 
heeft  tijdens de oorlog  veel materiaal over de NOT  en haar bestuurlijke  en  institutionele 
omgeving verzameld, welke nu terug te vinden zijn in de National Archives in Kew.83 
  Tenslotte  heb  ik  van  twee  verschillende  onderzoekers  een  grote  hoeveelheid 
bronmateriaal uit Duitse archieven  ter beschikking gekregen. Zowel Harm Anton Smidt als 
Shirley  Haasnoot  moesten  hun  eigen  onderzoek  –  naar  respectievelijk  de  Duitse 
handelsbetrekkingen met  Denemarken,  Nederland  en  Zwitserland  en  naar  zakenman  en 
NOT‐bestuurslid A.G. Kröller– voortijdig afbreken, en waren zo vriendelijk mij het door hen 
verzamelde archiefmateriaal ter beschikking te stellen.84 Deze bronnen heb ik verwerkt in de 

                                                            

79 Deze notulen zijn te vinden in NA 2.06.079, inventarisnummers 1238‐1271. 
80 Dagboek Van Aalst. Voor meer informatie over het Dagboek, zie Kruizinga, 'Bankier, handelaar' en Kruizinga, 
'Het brutaalst van allemaalst'. Ook NOT‐bestuursleden Ernst Heldring en George Hermann Hintzen schreven 
een dagboek (De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I en Hintzen, Herinneringen. De 
laatste bevat overigens maar weinig informatie over de Eerste Wereldoorlog‐periode. 
81 Oppenheimer, Stranger Within. 
82 Van de reeks Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848‐1919, onderdeel van de 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën‐serie (RGP), gebruik ik in dit boek de delen IV, V‐1 en 2, VII en VIII‐1 en 2. Bij 
verwijzingen naar bronnen opgenomen in deze delen, gebruik ik de afkorting BPNL, gevolgd door het 
deelnummer, het nummer van het betreffende document en de pagina’s waarop deze terug te vinden is. 
83 Deze stukken worden voorafgegaan door de afkorting BNA  
84 Verwijzingen naar archiefmateriaal verzameld door Harm Anton Smidt zijn aangegeven met de aanduiding 
[HAS], terwijl de stukken door Shirley Haasnoot ter beschikking gesteld zijn gevolgd worden door [SH]. Deze 
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nu volgende negen hoofdstukken, waarin het besluitvormingsproces binnen de NOT en haar 
interactie met andere beleidsbepalende instanties als de Nederlandse regering en de overige 
Crisisinstellingen centraal staan.  

Het eerste hoofdstuk gaat over de wijze waarop de Nederlandse economie zich aan 
de  vooravond  van  de  Eerste Wereldoorlog  had  ontwikkeld,  om  zo  te  laten  zien  in welke 
uitgangssituatie de NOT opereerde. Tot nu  toe  is veelal aangenomen dat  in de  jaren voor 
1914 Nederland op economisch gebied nauw verknoopt raakte met Duitsland, maar ik toon 
aan  dat  die  integratie  onderdeel  is  van  een  bredere  “globalisering”  van  de  Nederlandse 
handelsbetrekkingen. Bovendien laat dit hoofdstuk zien welke taak de Nederlandse regering 
voor zichzelf had weggelegd in zowel de eigen economie als in de internationale arena, twee 
gebieden waarin de NOT tijdens de oorlog een hoofdrol zou afdwingen. 

In hoofdstuk 2 draait het om de vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de 
oprichting van de NOT in 1914. Uit mijn onderzoek blijkt dat de Nederlandse regering, in het 
bijzonder ministers Treub en  Loudon, daarin een  veel belangrijker  rol  speelde dan  van  te 
voren is aangenomen. De beide bewindslieden hadden echter een totaal andere visie op de 
verhouding  tussen  de  regering  en  de  nieuwe  Trustmaatschappij.    Het  elementaire 
meningsverschil  tussen beide bewindslieden werd “opgelost” door de precieze verhouding 
met, en dus ook de plichten van de regering jegens, de NOT zo vaag mogelijk te formuleren, 
zodat iedereen – ook de Britse regering – daarin kon lezen wat hij wilde. 

Hoewel  de  regering  een  flinke  vinger  in  de  pap  had  bij  de  oprichting,  liet  zij  het 
bestuur van de NOT over aan de bedrijven die de Trustmaatschappij  financierden. Elk van 
die  bedrijven  leverde  één  bestuurslid,  dus  had  in  principe  evenveel  te  zeggen  over  het 
Trustmaatschappij  beleid.  In  hoofdstuk  3  laat  ik  echter  zien  dat  binnen  de  ogenschijnlijk 
behoorlijk  heterogene  groep  “NOT‐bedrijven”  sommige  bedrijven  nauwer  bij  elkaar 
betrokken  zijn  dan  andere.  Door  het  netwerk  opgespannen  door  dubbelfuncties  van 
commissarissen en bestuurders te analyseren, heb  ik twee clusters van nauwer met elkaar 
betrokken  bedrijven  ontdekt.  Eén  van  deze  twee  bedrijvenclusters  wist  de  belangrijkste 
posities  binnen  de  NOT  te  bezetten.  Zij  domineerden  de  Uitvoerende  Commissie,  het 
dagelijks bestuur van de NOT, en leverden haar president, Van Aalst. 

In het vierde hoofdstuk staan de onderhandelingen die de NOT in de eerste helft van 
1915 voerde met de Britse regering centraal. Uit dat hoofdstuk blijkt waarom (bijna) het hele 
NOT‐bestuur  zo  tevreden  was  met  de  behaalde  onderhandelingsresultaten,  die  door 
tijdgenoten  en  historici  uiterst  kritisch  zijn  beoordeeld.  Bovendien  ga  ik  in  dat  hoofdstuk 
dieper  in  op  de  vraag  hoe  de  particularistische  visie  van  de UC  doorwerkte  in  het NOT‐
beleid. 

Hoofdstuk 5 gaat over de bemoeienissen van de NOT met de export van goederen uit 
Nederland naar de Centralen, primair naar Duitsland, gedurende 1915. Aanvankelijk werkten 
alle betrokken partijen – de Trustmaatschappij, de regering, enkele andere Crisisinstellingen 

                                                                                                                                                                                          

aanduiding is overigens niet alleen bedoeld om mijn dankbaarheid te tonen, maar heeft ook praktische 
redenen. Smidt verzamelde zijn archiefmateriaal in de eerste helft van de jaren negentig, waarna het Duitse 
Bundesarchiv grondig is gereorganiseerd. De archiefduidingen die Smidt heeft meegeleverd zullen in veel 
gevallen daarom niet meer kloppen. Het heeft mij helaas aan tijd ontbroken om alle archiefvermeldingen in het 
nieuwe systeem terug te vinden. De stukken van Haasnoot zijn wel volgens het op moment van schrijven 
(2010) vigerende systeem geordend. 
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en  zelfs  de  Duitse  regering  –  relatief  harmonieus  samen.  Maar  al  snel  ontstonden  er 
breuklijnen  die  de  communicatie  tussen  de  verschillende  commissies  en 
regeringsdepartementen ernstig bemoeilijkten en het moeilijk maakten een eenparig beleid 
te voeren. Ook binnen de NOT ontstond als gevolg van de exportpolitiek een breuk: de beide 
bedrijvenclusters,  vertegenwoordigd door Van Aalst  aan de ene en Kröller  aan de  andere 
kant, kwamen zelfs  loodrecht tegen elkaar te staan, overigens zonder dat het voortbestaan 
van de Trustmaatschappij zelf ooit ter sprake werd gesteld.  
  In  hoofdstuk  6  staan  de  ingewikkelde  onderhandelingen  over  de  Nederlandse 
landbouwuitvoer  gedurende  1915‐1916  centraal.  De  Britse  regering  eiste  dat  de 
Nederlandse  regering  de  uitvoer  van  agrarische  producten  naar  Duitsland  sterk  zou 
verminderen. De UC  steunde de Britse  regering  in dit  streven, maar had daar,  zoals  ik  zal 
laten  zien,  zo  haar  eigen  redenen  voor.  Dit  bracht  haar  op  een  ramkoers  tegen 
landbouwminister  F.E.  Posthuma  en  zijn  nieuwe  bondgenoot  Kröller.  Crisisinstellingen  en 
ministers kozen partij in het conflict en kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan.  
  Het  zevende  hoofdstuk  draait  om  twee  paradoxen.  Ten  eerste werden  gedurende 
1916 de verhoudingen tussen de NOT aan de ene en de Nederlandse en Britse regeringen 
steeds antagonistischer, maar  tegelijkertijd ook steeds hechter. Ten  tweede werd de hand 
van de Trustmaatschappij steeds zichtbaarder  in de Nederlandse economie, maar moest zij 
om  haar  vele  taken  uit  te  kunnen  voeren  ook  steeds  vaker  steun  zoeken  bij  andere 
Crisisinstellingen. Dit hoofdstuk gaat over de  toenemende kritiek die de UC  te verstouwen 
kreeg en hoe (en met wiens hulp) zij die, zij het voorlopig, wist te pareren 
  Hoofdstuk 8 gaat het primair om de onderhandelingen die in 1917 en de eerste helft 
van 1918 gevoerd werden over de Nederlandse handelsvloot, die naarmate de oorlog langer 
duurde  en  de  transportcapaciteiten  van  beide  oorlogvoerende  partijen  lam  dreigde  te 
leggen haar bruto tonnage  in goud waard werd. De Trustmaatschappij probeerde hierover 
een  regeling  te  treffen met  de  Britse  regering maar moest,  in  tegenstelling  tot  eerdere 
onderhandelingen,  nauw,  intensief  en  in  het  openbaar  samenwerken  met  zowel 
verschillende ministeries als de scheepvaarteigenaren zelf. Het zou echter noch de regering 
noch de reders  lukken om een éénparig standpunt  in te nemen, tot grote frustratie van de 
UC. 
  Het negende en  laatste hoofdstuk gaat over de pogingen van de UC gedurende de 
laatste  twee oorlogsjaren om  alle Crisisinstellingen en betrokken  regeringsdepartementen 
met één stem (bij voorkeur haar stem) te laten spreken. Deze liepen keer op keer uit op een 
grote  mislukking:  de  persoonlijke  tegenstellingen  waren  te  groot,  de  belangen  van  de 
Crisisinstellingen  liepen  te  ver  uiteen  en  de  regering  was  intern  hopeloos  verdeeld. 
Tegelijkertijd met pogingen  van de Trustmaatschappij om de  touwtjes weer  in handen  te 
krijgen werd van alle kanten de aanval op haar geopend: vanuit de volksvertegenwoordiging, 
verschillende ministeries en vanuit Duitsland. Uiteindelijk  lukte het de NOT om het hoofd 
boven water te houden (met steun van, afwisselend, de Britse en de Amerikaanse regering), 
maar haar onafhankelijkheid werd uiteindelijk door  zowel de Entente als door de nieuwe 
Nederlandse regering die in september 1918 aantrad aan banden gelegd. 
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Dit  boek  sluit  af  met  een  epiloog,  waarin  de  opheffing  maar  vooral  ook  de 
nalatenschap  van  de  NOT  centraal  staan,  en  een  conclusie  waarin  ik  de  belangrijkste 
onderzoeksresultaten zal samenvatten.85 

                                                            

85 Nederland was uiteraard niet het enige neutrale land waar de economische oorlog tussen Centralen en 
Entente een grote invloed had, noch het enige land waar een invoercentrale als de NOT werd opgericht. De 
Zwitserse SSS (Société Suisse de Surveillance Économique) is wellicht het meest bekend, maar ook in 
Denemarken bestond een soortgelijke instelling. Ik heb in dit boek er bewust voor gekozen geen internationale 
vergelijking tussen bijvoorbeeld de NOT, de SSS en de Deenste instellingen te maken en mij puur op de 
Nederlandse situatie te richten. 
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Hoofdstuk 1: Een groot klein land: Nederland 1813‐1913 
 
1.1 – Jubeljaar 1913 
 
Het  jaar  1913,  een  jaar  voordat  de  Grote  Oorlog  uitbrak,  was  een  jubileumjaar:  heel 
Nederland vierde dat precies honderd  jaar daarvoor de zoon van de  laatste stadhouder de 
hem aangeboden kroon van Nederland had aanvaard, waarmee officieel een einde kwam 
aan  de  Franse  overheersing  en  het  Koninkrijk  der  Nederlanden  geboren was.  In  de  vele 
gedenkboeken  die  dat  jaar  verschenen,  overheerste  grote  tevredenheid  over  de  in  die 
honderd  jaar  behaalde  resultaten  op  cultureel,  sociaal,  politiek  en  economisch  terrein.1 
Historicus Hajo Brugmans stak bijvoorbeeld uitgebreid de loftrompet over de tot grote bloei 
gekomen Nederlandse economie. 
 

Welk  een  verschil met  1813! Werkelijkheid  is  geworden, wat men  voor  honderd  jaren 
nauwelijks  had  durven  droomen. Welke  bezwaren men  ook  tegen  de  afgeloopen  eeuw 
mag hebben, dat zij is geweest een periode van geweldigen stoffelijken vooruitgang, staat 
vast.  En  dat  zij  daarmede  tevens  de  voorwaarden  heeft  geschapen  voor  nog  hoogeren 
opbloei, is zeker!2  

 
De  economische ontwikkelingen, waarover Brugmans  zo  laaiend  enthousiast was,  zouden 
een  grote  invloed  uitoefenen  op  het  functioneren  van  de  NOT.  Het  bestuur  van  de 
Trustmaatschappij zou continu terugkijken op het  laatste vredesjaar 1913 en, zoals  ik  in dit 
boek zal aantonen, proberen om de economische verhoudingen van dat  laatste vredesjaar 
zo veel mogelijk, ondanks oorlog en blokkade,  in  stand  te houden. Ook het beleid van de 
Trustmaatschappij, in het bijzonder haar verhouding tot de Nederlandse regering, werd voor 
een  deel  vormgegeven  door  politieke  en  economische  structuren  die  al  voor  de  Eerste 
Wereldoorlog tot stand waren gekomen. In dit hoofdstuk zal ik aantonen dat de Nederlandse 
economie  zich  in  de  decennia  voor  de  Eerste Wereldoorlog  had  ontwikkeld  tot  een  zeer 
moderne  en  internationaal  georiënteerde,  die  bovendien  voor  een  “klein  land”  bijzonder 
divers was. Op basis van het best beschikbare cijfermateriaal zal ik laten zien wat het belang 
was  van  import,  export  en  doorvoerhandel,  en welke  rol Nederlands‐Indië  speelde  in  de 
Nederlandse economie. Tenslotte zal ik laten zien welke rol de Nederlandse overheid in deze 
ontwikkelingen speelde. 
   
1.2 – Nationale en internationale integratie  
 
In  1813 was Nederland,  zelfs  voordat  het  tot  een  ongemakkelijk  huwelijk met  het  latere 
België overging,  in economisch opzicht een tweeslachtig  land. De zeeprovincies, met name 
Holland,  teerden  op  goeddeels  vergane  glorie.  Gedurende  de  Gouden  Eeuw  waren  de 
Hollandse  handelssteden  zowel  start‐  als  eindpunt  van  een  indrukwekkend  deel  van  de 
wereldhandel geweest. Maar in de loop van de achttiende eeuw was een steeds groter deel 

                                                            

1 Bank en Van Buuren, 1900, 81‐83; Moeyes, Buiten schot, 15‐16, 35. Cf. Von der Dunk, 'Negentiendertien', 9; 
Romein, Breukvlak, 9‐51. 
2 Brugmans, 'Nederlandsche handel en industrie', 18. 
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van die handel Hollands havens voorbij gaan varen. De  landprovincies hadden daarentegen 
een  heel  andere,  vrijwel  autonome  ontwikkeling  doorgemaakt.  Hun  economie  was 
grotendeels agrarisch, arbeidsextensief en lokaal.3 

In het nieuwe Koninkrijk werd deze tweedeling aanvankelijk gecontinueerd. “Koning‐
koopman” Willem  I  probeerde  uit  alle macht  de  overzeese  handelsbetrekkingen  van  de 
zeeprovincies, en de positie van Amsterdam als stapelmarkt, te herstellen. Net als voor de 
Franse tijd werd voedsel weer van buitenaf  ingevoerd, en voeren Hollandse schepen onder 
de vlag van een door de regering gesteund en beschermd bedrijf over de wereldzeeën. De 
Nederlandsche  Handels‐Maatschappij,  in  zekere  zin  een  doorstart  van  de  VOC,  was 
aanvankelijk opgezet om zowel vanuit Europa, Amerika als Azië goederen naar Amsterdam 
te verschepen, maar het economisch protectionisme dat in de jaren twintig en dertig van de 
negentiende eeuw hoogtij vierde maakte een concentratie op de onder de VOC veroverde 
Nederlandse  bezittingen  in  Azië,  waar  de  Nederlandse  regering  zelf  buitenlandse 
concurrentie kon weren,  logisch. Bovendien kon de NHM zo op de heenreis producten van 
de Nederlandse nijverheid afzetten in de kolonie, en op de terugreis tropische producten als 
koffie  en  tabak, waarvan  de  productie met  kracht  en  dwang  door  het  gouvernement  ter 
hand  genomen werd, meebrengen.  Dit  beleid  had  enig  succes:  het  voorkwam  de  totale 
ineenstorting  van  de  Hollandse  en  Zeeuwse  economie,  en  maakte  behoud  van 
werkgelegenheid  en  de  van  vorige  eeuwen  overgeërfde  relatief  hoge  levensstandaard  en 
lonen mogelijk. De successen van de NHM konden echter niet verbloemen dat Nederlands 
aandeel  in  de wereldhandel  sterk  achteruit  bleef  lopen.  Zodoende  ging  de  Nederlandse 
handel zich steeds sterker richten op de dankzij het staatsmonopolie verworven stapelmarkt 
voor Indische goederen.4 
  Dat  veranderde  echter  in  de  periode  1850‐1870.  Binnen  twintig  jaar  daalde  het 
Indisch  aandeel  in  de  Nederlandse  zeevaart  van  bijna  dertig  tot  iets  meer  dan  twintig 
procent,  en  steeg  het  Europese  aandeel  van  zestig  tot  bijna  zeventig  procent.  Deze 
heroriëntatie  op  het  nabije  Europa  werd  veroorzaakt  door  het  afschaffen  van 
protectionistische maatregelen in Groot‐Brittannië. De zich sterk ontwikkelende industrie in 
dat  land  zorgde  voor  een  even  sterke  groei  van  de  consumptieve  vraag,  ook  uit  het 
buitenland. Ook  in Duitsland begon, zij het  later, een proces van  industrialisatie op gang te 
komen. Nederland kon pas ten volle van deze internationale ontwikkelingen profiteren toen, 
met  een  aanzienlijke  vertraging  in  vergelijking  met  zijn  voornaamste  concurrenten,  de 
scheepvaartsector massaal  overstapte  van  zeil  naar  stoom  en  de Nederlandse  zeehavens 
werden aangepast aan deze nieuwe technologie.5 
  Ook  in  de  landprovincies  vonden  in  deze  periode  belangrijke  infrastructurele 
ontwikkelingen  plaats.  Door  het  graven  van  kanalen  en  (later)  spoorwegen  kwamen  de 
markten  van  het  rijke  westen  van  het  land  dichterbij:  onder  andere  de  textiel‐  en  de 
lederindustrie wisten  hiervan  te  profiteren.  En  ook  het westen  van  het  land maakte  een 
eigen  industrialisatieproces door. Deze was niet, zoals  in het oosten, noorden en zuiden,  in 

                                                            

3 Griffiths en Van Zanden, Economische geschiedenis, 22. 
4 Wintle, Economic and Social History of the Netherlands, 104, 151‐154; Van Zanden, Economic history of the 
Netherlands, 21. 
5 Smits, Economische groei, 136‐141, 151; Beening, Onder de vleugels van de adelaar, 110‐119. 
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de eerste plaats te danken aan de ruime beschikbaarheid van  laaggeschoolde en goedkope 
arbeiders,  maar  aan  de  erfenis  van  de  Gouden  Eeuw.  De  hoge  lonen  en  dito 
opleidingsniveau  schiepen  daar  voorwaarden  voor  industriële  ontwikkelingen  in  onder 
andere de diamantslijperij en de drukkerij. Stoomvaart, spoorwegen, kanalen en verbeterde 
havens zorgden er bovendien voor dat steeds meer nijverheidsproducten uit heel Nederland 
werden  geëxporteerd,  en  de  vraag  naar  industriële  goederen  en  grondstoffen  sterk 
toenam.6 
  De  interne  ontsluiting  van  de  landbouwgebieden  in  oosten  en  zuiden  en  de 
ontwikkelingen  in  zeevaart  en  (doorvoer)handel  hadden  ook  de  agrarische  export  een 
belangrijk  steuntje  in  de  rug  gegeven,  maar  daaraan  leek  in  de  jaren  1870  een  eind 
gekomen.  Nederlandse  landbouwers  kregen  in  die  jaren  zware  concurrentie  van  hun 
Amerikaanse  collega’s,  die  grote  hoeveelheden  spotgoedkoop  graan  op  de  Europese 
markten  dumpten.  7 Bovendien  kreeg  de Nederlandse  veeteeltsector  in  diezelfde  jaren  te 
maken met de uitbraak van diverse veeziekten, waaronder mond en klauwzeer, waardoor 
het vee  in het buitenland niet meer welkom was uit angst voor besmetting.8 Tot overmaat 
van ramp kregen Nederlandse  landbouwproducten als vlees en (vooral) boter concurrentie 
van  “nieuwe”  agrarische  exportgebieden,  zoals  Denemarken,  die  vaak  betere  kwaliteit 
leverden.9 Deze  driedubbele  crisis  viel  ook  nog  eens  samen met  een  vertraging  van  de 
wereldwijde economische groei. Al deze ontwikkelingen  zetten een vernieuwingsproces  in 
de  landbouwsector  in  gang,  zowel  op  het  organisatorische  als  het  technische  vlak.  Deze 
vernieuwingen wierpen vanaf 1895, toen de internationale conjunctuur weer aantrok en de 
vraag naar agrarische goederen het aanbod weer ging overstijgen, hun vruchten af.10 
  Het  feit dat de  landbouw pas weer kon herleven  toen de  internationale economie 
dankzij de ontdekking van goud in Zuid‐Afrika een flinke opkikker kreeg, is indicatief voor de 
grote veranderingen die Nederland gedurende de  tweede helft van de negentiende eeuw 
had doorgemaakt.11 Nederland was in een relatief kort tijdsbestek veranderd van een duale 
handels‐ en agrarische economie, waarbij beide delen maar weinig met elkaar hadden uit te 
staan,  tot een min of meer  geïntegreerde economische eenheid, wier hartslag bovendien 
hetzelfde  ritme aangaf als de wereldeconomie. De eerste  fase van moderne economische 
groei  in  Nederland  –  en  de  daarbij  behorende  eerste  industrialisatiegolf  –  was  nog 
voornamelijk  geënt  geweest  op  binnenlandse  groei,  grotendeels  onafhankelijk  van  de 

                                                            

6 Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 8; Smits, Economische groei, 132‐133 Het is in dit hoofdstuk 
expliciet niet mijn bedoeling om in te gaan om de ingewikkelde discussie rondom de “late” industrialisatie van 
Nederland. 
7 De Amerikaanse graanboeren produceerden op veel grotere schaal dan hun Europese collega’s. Deze 
schaalvoordelen, gekoppeld aan de sterk dalende trans‐Atlantische transportkosten, maakte het goedkoper om 
graan van overzee te laten importeren dan het bij de boer om de hoek te kopen. Blink en Koenen, 'Algemeen 
overzicht', 22‐23; Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780‐1913, 362. 
8 In 1892 sloot Groot‐Brittannië haar grenzen voor levend vee. Moojen, Hollandsche Stoomboot Maatschappij 
vol. 1, 17. De eerste uitbraken van de gevreesde veeziekten vonden plaats in de jaren 1864‐1867. Knibbe, 
Agriculture in the Netherlands, 144. 
9 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 127, 138, 141; Blink en Koenen, 'Algemeen overzicht', 19 
10 Bieleman, Boeren in Nederland, 275‐282; Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780‐1913, 370; Blink en 
Koenen, 'Algemeen overzicht', 31‐32 
11 Boeschoten, Hoofdlijnen, 7 



 

 

 

26

wereldmarkt. Bij de tweede groeifase  (na 1895) zijn de  impulsen echter  internationaal van 
karakter, met dank aan de  integratie van Nederland  in de wereldeconomie: een proces dat 
na 1870 versnelde en verdiepte.12 

De oorzaken daarvan lagen, opnieuw, primair op het infrastructurele vlak. Het graven 
en vervolgens uitdiepen van het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, het verbeteren 
van de havens van Amsterdam en Rotterdam en het wegnemen van allerlei  institutionele 
handelsbelemmeringen, hadden de  transactiekosten voor het Nederlandse handelsverkeer 
drastisch  verlaagd. Vanaf de  jaren 1870 was er  voor de belangrijkste Nederlandse  im‐ en 
exportproducten  geen  prijsverschil  meer  tussen  de  Nederlandse  en  de  Britse  markt: 
transport  was  zo  goedkoop  en  gemakkelijk  geworden  dat  de  kosten  niet  meer 
noemenswaardig waren.13 Nederland kon zodoende optimaal meeprofiteren van de sterke 
groei  van  nabijgelegen  industrielanden  als  Groot‐Brittannië  en  Duitsland.  Zo  werd 
Rotterdam,  tot  de  jaren  1850  een  vrij  onbetekenende  zeehaven,  dankzij  de  Nieuwe 
Waterweg  de  toegangspoort  tot  de  industriegebieden  in  het  Duitse  Rijnland.14 De  beter 
bereikbare Nederlandse havens vergemakkelijkten im‐ en export en bevorderen de vestiging 
van nieuwe  industriëen. Ook de agrarische  sector profiteerde optimaal van de verbeterde 
verbindingen met  zowel  binnen‐  als  het  nabije  buitenland.  Na  +/‐  1870  stond  de  sector 
vrijwel  direct  in  verbinding  met  de  wereldmarkt,  en  moest  productief  blijven  om  haar 
markten in industrielanden als Groot‐Brittannië en België niet te verliezen. 
  De  Nederlandse  overheid  speelde  in  het  (internationale)  integratieproces  primair 
voorwaardenscheppende,  geen  leidende,  rol.  Zo  verstrekte  zij  bijvoorbeeld  subsidies  aan 
stoomvaartmaatschappijen  en  voor  de  aanleg  van  bepaalde  stukken  binnenlandse 
infrastructuur. Daarbij  zorgden  tariefhervormingen voor een open economisch klimaat. Zo 
werden  vanaf  de  jaren  1860  preferentiële  tarieven,  die  Nederlandse  belangen moesten 
beschermen  tegen buitenlandse, steeds verder afgekalfd. De Akte van Mannheim,  in 1868 
gesloten met de Duitse Bond, de economische voorganger van het in 1871 gestichte Duitse 
Keizerrijk,  had  een  soortgelijke  functie.  Deze  Akte    dat  al  het  verkeer  op  de  Rijn,  zowel 
stoomop‐ als afwaarts, vrij zou zijn van kunstmatige beperkingen: dit verkeer was voortaan 
“vrij”  van  overheidsinvloed  in  welke  zin  dan  ook.15 De  “vrije”  Rijnvaart,  die  een  forse 
verlaging van de transactiekosten  inhield, zou een zeer grote stimulans betekenen voor de 
ontwikkeling van het transitoverkeer over de Rijn en via Rotterdam. Mede daardoor was het 
idee dat vrijhandel, door de regering gegarandeerd en beschermd, van integraal belang was 
voor  de  welvaart  van  Nederland,  in  de  jaren  voor  de  Eerste  Wereldoorlog  diep  in  de 
Nederlandse samenleving verankerd. Toen in 1912 M.J.C.M. Kolman, minister van Financiën 
in  het  rechtse  kabinet‐Th.  Heemskerk,  een  ontwerpwet  indiende  waarin  hij  een  pakket 

                                                            

12 Smits, Economische groei, 165‐194; Blink, 'Nederland uit aardrijkskundig oogpunt', 66‐67. De bevolking van 
Nederland was tussen de volkstellingen van 1830 en 1899 meer dan verdubbeld (van 2,6 tot 5,1 miljoen 
inwoners), waarna het groeitempo nog versnelde: op 31 december 1908 telde Nederland 5,8 miljoen inwoners. 
13 Lindblad en Van Zanden, 'Buitenlandse handel', 232‐233 
14 Beening, Onder de vleugels van de adelaar, 118‐119; Nusteling, De Rijnvaart, 216, 305‐317. 
15 De Akte van Mannheim is afgedrukt in Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 336‐338. De Akte 
betrof overigens het hele stroomgebied van de Rijn: in Nederland vielen onder andere ook de Lek en de Waal 
onder het regime van de Akte. Voor een korte voorgeschiedenis van de Akte, die zijn oorsprong vond in het 
Congres van Wenen (1815), zie Haak, 'Akte van Mannheim', 42‐43. 
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fiscale en protectionistische maatregelen aankondigde waarmee de regering hoopte sociale 
wetgeving  te  kunnen  bekostigen,  kwam  een  brede  coalitie  van  industriëlen,  handelaren, 
bankiers en reders  in opstand. De campagne van het  ‘Anti‐Tariefwet‐Comité’   was één van 
de  dominerende  factoren  in  de  verkiezingen  van  1913,  en  de  zegevierende  Liberalen 
zorgden er voor dat het plan definitief naar de prullenmand werd verwezen.16  
 
1.3 – Im‐ en export 
 
De Nederlandse economie van 1913 was bijzonder afhankelijk van de internationale handel. 
Maar de vraag hoe die handelsstromen liepen – en dus welke goederen met welk buitenland 
werden verhandeld – is bijzonder lastig te beantwoorden. 
  Net  als  tegenwoordig  werden  er  in  de  decennia  voor  de  Eerste  Wereldoorlog 
statistieken bijgehouden betreffende omvang van  in‐ en uitvoer. Helaas zitten er aan deze 
Statistiek van den  In‐, Uit‐ en Doorvoer  (SIUD),  zoals deze van 1846  tot en met 1917  zijn 
bijgehouden,  enkele  zeer  vervelende  haken  en  ogen.  Allereerst  veranderde  de  manier 
waarop  de  handel  in  bepaalde  producten  werd  bijgehouden  nogal  eens,  en  liep  deze 
bovendien vaak achter op de praktijk. Een product als margarine, dat in Nederland vanaf de 
jaren 1870 veel werd geproduceerd en geëxporteerd, duikt bijvoorbeeld pas veel  later als 
aparte categorie  in de statistieken op, daarvoor was het weggemoffeld  in één van de, vaak 
absurd  grote,  restcategorieën.  Bovendien  werd  de  waarde  van  geïndexeerde  goederen 
gedurende het lange bestaan van de SIUD maar drie keer (in 1846, 1872 en 1895) herijkt. De 
waarde van goederen in SIUD‐statistieken uit bijvoorbeeld 1907 zijn dus gebaseerd op twaalf 
jaar oude prijsinformatie! Nog ernstiger is het feit dat er onvoldoende – lees: bijna helemaal 
geen  –  onderscheid  werd  gemaakt  tussen  uit‐  en  doorvoer.  Toen  in  de  jaren  1870  de 
regering overging tot het afschaffen van de meeste protectionistische maatregelen – met de 
liberalisering van de handel op Indië en de “vrije” Rijn als gevolgen – hoefde er (vrijwel) geen 
in‐  en  uitvoertarieven  meer  te  worden  betaald.  Daarmee  was  het  onderscheid  tussen 
goederen  bij  de  Nederlandse  douane  inklaren  voor  in‐  of  doorvoer  in  financieel  opzicht 
vrijwel  nihil,  zij  het  dat  in  het  laatste  geval  een  tijdrovende  procedure  moest  worden 
doorlopen. Veel doorvoer‐handelaren  lieten hun  goederen daarom eerst  administratief  in 
Nederland invoeren om diezelfde goederen vervolgens weer uit te voeren: zo bespaarden zij 
zichzelf  een  lange  zit  op  het  douanekantoor. De  SIUD‐cijfers  bevatten  dus  veel  als  in‐  en 
uitvoer  vermomde doorvoer. Als  laatste nadeel bevatten de  SIUD‐cijfers alleen de directe 
afkomst of bestemming van een  in‐ of uitgevoerd goed, zelfs als het genoemde  land alleen 
een tussenstop  (bijvoorbeeld een overslaghaven) tijdens een  langere reis was.17 Jan Luiten 
van  Zanden  en  Thomas  Lindblad  hebben  aan  het  einde  van  de  jaren  1980  een  dappere 
poging  gewaagd  om  voor  de  periode  1872‐1913  productcategorieën  te  reconstrueren  en 
beter  op  elkaar  af  te  stemmen,  de  SIUD‐prijzen  door  marktwaarden  vervangen  en  te 
corrigeren  voor  de  vermomde  doorvoer  door  gebruik  te  maken  van  statistische 

                                                            

16 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 178‐180; Sluyterman, Kerende kansen, 67‐68; 
Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 157‐158; Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 144. 
17 Kuijlaars, Het huis der getallen, 119‐121; Lewe, "Invoer te lande verboden", 101‐105; Pilat, Agricultural Export 
Performance, 5‐7. 
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rekenmodellen  (zie  tabel  1.1  en  1.2  hieronder). 18  Daarbij  heb  ik  geprobeerd  met 
contemporaine  vakliteratuur  de  “echte”  herkomst  van  in‐  en  doorgevoerde  goederen  te 
achterhalen. 
 
Tabel 1.1: Invoer in Nederland, 1872‐1913 (in % van totaal) 
 

  Akker‐bouw  Veeteelt  Tropisch Grondstof Half‐fabricaat Industrieel  Totaal 
(* fl. 1000) 

1872  12,7  3,6  51,6 13,7 10,1 8,3  283.724 

1880  15,2  6,3  39,3 14,3 8,0 16,8  366.376 

1890  22,7  4,1  29,6 15,4 9,8 18,3  426.130 

1900  25,1  1,6  26,7 20,1 8,0 18,5  600.669 

1910  22,8  0,9  24,9 22,2 9,4 19,7  811.369 

1913  22,7  1,5  25,8 21,9 10,5 17,6  978.510 

 
Bron: Lindblad en Van Zanden, 'Buitenlandse handel', 262‐263. 

 
Waar  in  1872  de  Nederlandse  import  nog  gedomineerd  werd  door  tropische 
landbouwproducten  die  voor  het  overgrote  deel  uit  Indië  gehaald  werden,  is  het 
importpakket  in 1913 een stuk evenwichtiger geworden. Absoluut gezien  is de waarde van 
deze importen gestegen, maar relatief is hun aandeel gedaald van de helft tot een kwart van 
het totaal.19 Koffie bleef in 1913 het op één na belangrijkste importartikel, maar werd steeds 
minder uit  Indië en  steeds meer uit Brazilië aangevoerd.20 Ook bij de  invoer van  rijst was 
Indië in 1913 als land van oorsprong grotendeels vervangen, ditmaal door de Britse kolonies 
in Zuidoost‐Azië.21 

Over  de  periode  1870‐1913  valt  ook  de  stevige  stijging  van  de  import  van 
akkerbouwproducten op. Sinds de graancrisis van de jaren 1870 produceerde Nederland zelf 
nauwelijks  tarwe meer,  en  dit moest  dus  geïmporteerd  worden:  vooral  uit  Amerika  en 
Rusland,  maar  ook  uit  Duitsland  en  Roemenië.  Bij  het  verbouwen  van  andere 
landbouwproducten  had  de  toepassing  van  kunstmest  in  de  vijftien  jaar  voor  de  Eerste 
Wereldoorlog een  grote  vlucht  genomen.  In Nederland werden drie  soorten  gebruikt, die 
alle drie uit het buitenland moesten komen: natriumnitraat  (destijds naar de belangrijkste 
vindplaats  Chilisalpeter  genoemd),  superfosfaat  (gewonnen  uit  fosfaaterts  uit  de  VS)  en 
Thomasslakkenmeel  (een bijproduct van de Duitse staalindustrie).22 Ook werd  in 1913 veel 

                                                            

18 Voor uitgebreide uitleg over de door de beide heren gevolgde methodiek, zie Lindblad en Van Zanden, 
‘Buitenlandse handel’, pp. 233‐241. 
19 Van Fl. 146.402.000 in 1872 tot Fl. 252.456.000 in 1913, gemeten in prijzen van 1905/1913. Lindblad en Van 
Zanden, 'Buitenlandse handel', 252. 
20 Van Driel, 'Koffiehandel', 169‐172. 
21 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 751. 
22 Löhnis, 'Land, Tuin‐ en Bosbouw, Veeteelt', 500, 535; Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 564; Mayer 
Gmelin en Mansholt, 'Akker‐ en weidebouw', 279‐280; Everwijn, Beschrijving II, 564‐573. 
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maïs geïmporteerd (uit Indië, maar voornamelijk uit Zuid‐Amerika), dat werd gebruikt om de 
groeiende Nederlandse veestapel te voeden.23 

De  hoeveelheid  ingevoerde  industriële  grondstoffen  hield  gelijke  tred  met  de 
voortschrijdende  industrialisatie.  In 1913 waren  steenkolen onmisbaar  in een  samenleving 
die in toenemende mate door stoommachines werd aangedreven. Zij werden uit Duitsland, 
maar ook uit Groot‐Brittannië ingevoerd.24 Hout werd vooral in onbewerkte vorm ingevoerd 
uit en via Duitsland, uit Scandinavië, Oost‐Europa en de VS.25 Garens, die vooral uit of via 
Groot‐Brittannië ten behoeve van de Nederlandse textielweverij worden ingevoerd, zijn een 
populair importartikel, op enige afstand gevolgd door koper (VS) en ijzer (Duitsland).26 
 
Tabel 1.2: Uitvoer uit Nederland, 1872‐1913 (in % van totaal) 
 

 
Akker‐
bouw 

Veeteelt  Tropisch  Grondstof  Half‐
fabricaat 

Industrieel  Totaal 
(* fl. 1000)

1872  7,0  29,8  24,4 2,2 5,1 21,4  259.507

1880  6,1  24,9  29,4 5,1 4,3 30,3  262.981

1890  11,2  27,5  17,0 3,7 4,9 35,7  341.160

1900  12,9  24,1  18,7 5,4 3,4 35,6  420.084

1910  12,0  22,2  17,3 6,2 2,5 39,7  552.602

1913  11,5  21,6  16,3 6,0 2,8 41,9  649.671

 
Bron: Lindblad en Van Zanden, 'Buitenlandse handel', 262‐263. 

 
Uit  de  gegevens  betreffende  uitgaande  goederenstromen  blijkt  dat  het  aandeel  van 
tropische producten in de Nederlandse uitvoer sinds het begin van de twintigste eeuw iets is 
afgenomen, terwijl dat van de industrie juist fors is toegenomen.27 Vooral de producten van 
de Twentse  textielindustrie vonden gretig aftrek  in  Indië, de Britse koloniën en Amerika.28 
Ook de Nederlandse genot‐ en levensmiddelenindustrie, die tropische producten verwerken, 
leverden  zoals  al  eerder  opgemerkt  populaire  exportgoederen.  Margarine  werd  vrijwel 
exclusief  aan Groot‐Brittannië  verkocht,  sigaren en  chocolade hadden een wereldmarkt.29 
De export van koffie, thee en tabak bleef onverminderd belangrijk.30  

                                                            

23 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 746‐747; Everwijn, 'Granen', 312, 314, 320; Löhnis, 'Land, Tuin‐ en 
Bosbouw, Veeteelt', 500, 535. 
24 Van Kamp, Kolenvoorziening, 9‐10. 
25 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 748. 
26 Ketner, 'Nijverheid',580, 610‐611; De Jong, 'Nederlandse industrie', 239‐240; Everwijn, Beschrijving I, 42‐43; 
Everwijn, 'Ertsen', 128, 140. 
27 Lindblad en Van Zanden, 'Buitenlandse handel', 257. Het feit dat manufacturen zowel de lijst van 
belangrijkste in‐ als uitvoergoederen aanvoeren, betekent in dit geval overigens niet dat het hier om verborgen 
doorvoer gaat: er worden namelijk andere industriegoederen geïmporteerd dan geëxporteerd. 
28 Ketner, 'Nijverheid', 614; Blink, 'Nederland uit aardrijkskundig oogpunt', 86. 
29 Schrover, Het vette, het zoete, 37‐38; Ketner, 'Nijverheid', 628‐629, 644‐645; Everwijn, 'Cacao en chocolade', 
265‐276; Everwijn, 'Tabak en sigaren', 302‐308; De Jong, 'Nederlandse industrie', 237. 
30 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 753; Van Driel, 'Koffiehandel', 181. 
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De  uitvoer  van  landbouwproducten  bleef  in  de  periode  1872‐1913  onveranderd 
groot. Nederlands vlees vond in 1913 gretig aftrek in het nabije buitenland, vooral in Groot‐
Brittannië,  hoewel  de  uitvoer  van  levend  vee  wegens  de  voortdurende  angst  voor 
besmetting met veeziekten sterk was gedaald  ten opzichte van 1872. Ook agro‐industriële 
producten (bietsuiker, strokarton en aardappelmeel), vlas en tuinbouwproducten werden in 
toenemende mate voor de export geproduceerd. Zuivelproducten als boter en kaas werden 
in een verhouding van ongeveer 50/50 naar Duitsland en Groot‐Brittannië uitgevoerd. Wel 
had  de  Duitse  regering  aan  het  begin  van  de  twintigste  eeuw  enkele  protectionistische 
maatregelen  genomen  om  de  eigen  landbouw  te  beschermen, waardoor  de  Britse markt 
steeds  aantrekkelijker  werd.  31 De  hoeveelheid  uitgevoerde  grondstoffen  is  klein,  maar 
wellicht groter dan verwacht mag worden voor een land zo arm aan natuurlijke hulpbronnen 
als Nederland. De belangrijkste hiervan was  Indisch tin, dat, deels particulier en deels door 
de regering gedolven, na opslag  in Nederland zijn weg naar het buitenland vervolgde. Een 
groeiend deel zal ook bestaan hebben uit kolen gedolven  in de nieuwe Limburgse mijnen, 
die vooral in het buitenland werden afgezet.32  
 
1.4 – Rotterdam en Amsterdam 
 
Naast een beginpunt en eindbestemming voor goederen, was Nederland    in 1913 ook een 
belangrijke  transitplaats  voor  goederenverkeer  van  Centraal  Europa  naar  overzee  en  vice 
versa. De  SIUD‐gegevens maken  het  echter  niet  gemakkelijk  om  te  reconstrueren wat  er 
precies werd doorgevoerd, waar de goederen in kwestie vandaan kwamen en waar ze naar 
toe gingen.33  Een team economisch historici van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder 
leiding van Ferry de Goey, heeft echter op basis van  lokale en Duitse bronnen een gerede 
schatting weten  te maken  van  het  volume  van  de  doorvoerhandel  in wat  ook  al  in  1913 
Nederlands belangrijkste doorvoerhaven was: Rotterdam (zie tabel 1.3 hieronder).34  
  Rond 1850 werd de Nederlandse doorvoerhandel nog  in belangrijke mate bepaald 
door Amsterdamse  tussenhandel  in door de NHM  aangeleverde  Indische  goederen. Maar 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw begon dit te veranderen. De Amsterdamse 
stapelmarktfunctie  ging  goeddeels  (maar,  zoals  we  al  hebben  gezien,  niet  helemaal) 
verloren. Bovendien begon de Duitse  industrie  zich  krachtig  te ontwikkelen,  vooral  in het 
westen van het land, waardoor een grote behoefte aan de toe‐ en afvoer van goederen, en 
daarmee aan goede verbindingen met Noord‐, West‐ en Zuid‐Europa, met Groot‐Brittannië, 
Amerika en de Europese overzeese bezittingen, ontstond. Daardoor kregen havensteden aan 

                                                            

31 Bos, Brits‐Nederlandse handel en scheepvaart, 146‐147, 277, 314; Löhnis, 'Land, Tuin‐ en Bosbouw, Veeteelt', 
499, 510‐515; Boeschoten, Hoofdlijnen, 7. 
32 Everwijn, Beschrijving I, 43‐46 
33 De problemen bij het berekenen van de im‐ en export in Nederland doen zich ook voor bij pogingen om het 
belang van Nederlandse havens als transitplaatsen voor verkeer van centraal Europa naar de zee en vice versa 
te kwantificeren. Naast de hierboven al genoemde moeilijkheden (bijvoorbeeld inzake prijzen en 
hoeveelheden) zijn er specifieke problemen bij het berekenen van doorvoer. Zo werden verschillende 
handelsstromen niet gescheiden, en is het bijvoorbeeld mogelijk dat goederen die in Nederland werden 
ingevoerd uit Duitsland en via Rotterdam naar Amerika verscheept werden, twee keer in de statistieken 
voorkomen: als import uit Duitsland, en als export naar Amerika. 
34 Van de Laar, 'Port traffic', 66‐73; Loyen en Van Driel, 'Methodology and sources', 58‐65. 
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de Noordzee die vanuit het Ruhrgebied gemakkelijk te bereiken waren, naast Hamburg ook 
Antwerpen en Rotterdam, een belangrijke impuls. De Akte van Mannheim en het graven van 
de Nieuwe Waterweg deden de rest.35 
  Cijfers van de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Amsterdam voor het  jaar 
1913 laten duidelijk zien dat er een groot schaalverschil tussen beide steden was ontstaan in 
het  voordeel  van  de Maasstad.  In Amsterdam werden  in  dat  jaar  2597  schepen  door  de 
douane  ingeklaard,  met  een  totaal  ladinggewicht  van  ongeveer  3,2  miljoen  netto 
registerton.  In  Rotterdam  en  de  omringende  havengebieden  aan  de  Nieuwe  Waterweg 
kwamen  volgens  opgave  van  de  douane  11.285  schepen  aan, met  een  totaalgewicht  van 
ongeveer 13,7 miljoen netto registerton. In omgekeerde richting (dus van de haven naar zee) 
vertrokken  uit  de  Amsterdamse  haven  2579  schepen met  een  gewicht  van  ongeveer  3,1 
miljoen  netto  registerton,  en  vanuit  het  Rotterdamse  havengebied  11.360  schepen met 
ongeveer  13,8  miljoen  registerton  lading.36 Bij  de  cijfers  die  beschikbaar  zijn  over  het 
Rijnverkeer is de discrepantie nog groter. Bij de grensovergang op de Rijn tussen Nederland 
en Duitsland werden  in 1913 een verkeer van  in totaal 11,2 miljoen tonnen  (van 1000 kg.) 
geregistreerd  in stroomafwaartse  richting, waarvan 8,7% afkomstig was uit Amsterdam en 
62,5% uit Rotterdam. In omgekeerde richting (vanuit Duitsland richting zee) werd ongeveer 
17 miljoen ton  ladinggewicht geregistreerd, waarvan 3,3% op weg was naar Amsterdam en 
maar liefst 94,2% naar Rotterdam!37 Als laatste voorbeeld van de grote verschillen tussen de 
beide havens dienen de gegevens over de nationaliteit van de schepen die ze aandeden. In 
Amsterdam  voer  51%  van  de  inkomende  lading  op  een  schip  onder Nederlandse  vlag,  in 
Rotterdam was dat heel anders: daar kwam slechts 17,5% van de lading onder Nederlandse 
vlag binnen, tegen 20% onder Duitse en 33,5% onder Britse vlag.38 
 
Tabel 1.3: Import en export uit of via de haven van Rotterdam, 1900‐1913 (ton) 
 
  1900 1913

  Import Export Import  Export

Landbouwproducten en levende dieren  3.356.481 2.169.665 7.231.134  4.876.357

Voedingsproducten en veevoeders  1.015.881 786.494 1.857.304  1.353.538

Vaste minerale brandstoffen  1.172.526 691.497 1.252.635  4.235.930

Aardolie en aardolieproducten  265.332 214.693 294.576  225.593

Ertsen, metaalafval  3.156.290 2.852.692 8.616.962  8.710.697

                                                            

35 Van de Laar, 'Rotterdam', 80‐81; s.n., 'Haven van Rotterdam', 22‐28; Beening, Onder de vleugels van de 
adelaar, 16, 118‐119; De Vries, Amsterdam‐Rotterdam, 83‐84. 
36 KvK Amsterdam, Verslag 1913, 92, 105, 107; KvK Amsterdam, Verslag 1913, 48‐49; De Vries, 'Nederland 
1914‐1918', 257; Van der Flier, 'War finances', 101. De Amsterdamse scheepvaartbewegingen zijn genoteerd in 
bruto kubieke meters. Bruto gewichtsmaten meten de massa van het hele schip, netto gewichtsmaten alleen 
die van de gedeelten van het schip waar lading is opgeslagen (en dus niet de verblijven van de bemanning of de 
opslagplaatsen van de bunkerkolen. Om deze om te rekenen naar netto m3 heb ik de bruto inhoud gedeeld 
door 1,375. Door de netto kubieke meters vervolgens te delen door 2,83 heb ik deze omgewerkt tot 
registertons. Vooral de eerste rekenstap is weinig precies, omdat elk schip anders is ingedeeld en dus een 
andere verhouding tussen ladingruimte en overig gewicht heeft. 
37 KvK Rotterdam, Verslag 1913, 150‐151; KvK Amsterdam, Verslag 1913, 106. 
38 KvK Rotterdam, Verslag 1913, 110; KvK Amsterdam, Verslag 1913, 273. 
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IJzer,  staal  en  non‐ferrometalen  (inclusief 
halffabricaten)  640.452 473.624 686.268  781.496

Ruwe mineralen en fabricaten, bouwmaterialen  99.959 103.840 338.724  375.641

Meststoffen  108.164 97.132 433.197  646.437

Chemische producten  308.167 231.002 430.932  380.339

Voertuigen,  machines  en  overige  goederen 
(w.o.  stukgoederen),  voertuigen, machines  en 
goederen n.e.g.  417.004 326.424 919.294  717.331

Totaal  10.540.256 7.947.063 22.061.026  22.303.359

 
Bron: Website “Rotterdam – Antwerp 1880‐2000. Database on cargo flows in the Port of Rotterdam”  
[oldwww.fhk.eur.nl/ws/ra/sources.html, bezocht 22 september 2010]. 

 
De  belangrijkste  goederen  die  in  1913  Rotterdam  binnenkwamen  en  vrijwel meteen  ook 
weer verlieten waren,  zo blijkt uit  tabel 1.3, waren ertsen.  In dat  jaar bestond maar  liefst 
51,6% van het totale stroomopwaartse Rijnverkeer uit metaalwaren, vooral ijzer‐, mangaan‐, 
koper‐  en  zwavelerts.  Deze  werden  aangevoerd  uit  Spanje  en  Zweden,  terwijl  Groot‐
Brittannië  een  belangrijke  rol  als  tussenhandelaar  speelde,  en  hadden  de  Duitse  zware 
industrie  in  het  Ruhrgebied  als  eindbestemming.39 Nog  eens  20,7%  van  het  Rijnverkeer 
richting Duitsland bestond uit landbouwproducten, vooral tarwe, gerst en haver uit de VS en 
(via) Groot‐Brittannië,  rogge uit Rusland en maïs uit Zuid‐Amerika.  In omgekeerde  richting 
werden  uit  Duitsland  ook  enkele  granen  (waaronder  rogge)  en  hout  via  Rotterdam 
uitgevoerd.40 Maar  vooral  het  kolenvervoer  (in  de  tabel  terug  te  vinden  onder  ‘vaste 
minerale brandstoffen’) naar Rotterdam trekt de aandacht: maar liefst 57,7 procent van het 
stroomopwaartse Rijnverkeer bestond uit Duitse steenkolen, waarvan een belangrijk deel via 
Rotterdam zijn weg vervolgde richting Noordwest‐Europese eindgebruikers. Maar net als het 
geval  was  met  bouwmaterialen  als  aarde  en  zand  (6,3%  van  het  Rijnverkeer  richting 
Nederland) en stenen (4,6%)  waren ze toch vooral bedoeld voor de Nederlandse industrie. 
De uit Duitsland afkomstige chemische producten als (kali)zuren, kleurstoffen en medicijnen 
waren deels bedoeld voor Nederland, hetzij voor consumenten hetzij om als halffabricaat in 
kaarsen‐ en zeepfabrieken verder  te worden bewerkt. De  rest werd doorgevoerd. 41 In het 
geval  van  producten  uit  de  Duitse  metaalindustrie  was  de  verdeling  tussen  gebruik  in 
Nederland en doorvoer ongeveer 1 op 1.42 

Hoewel Amsterdam de  concurrentieslag met Rotterdam  in 1913 definitief verloren 
leek  te hebben, was er ook  in de hoofdstad  sinds 1850‐1860 een nieuw economisch elan 
waarneembaar.  De  aanleg  van  het  Noordzeekanaal  betekende  dat  ook  de  Amsterdamse 
haven makkelijk toegankelijk was voor grote zeeschepen. Veel koloniale goederen bleven in 
de Amstel‐ en niet  in de Maasstad aankomen, waar een  soort  “stapelhandel‐nieuwe  stijl” 

                                                            

39 Het genoemde percentage is afkomstig uit het jaarverslag van de Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 
welke wordt geciteerd in Smits, Economische groei, 152‐158. Voor het belang van de transitohandel in ertsen 
voor Rotterdam, zie Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 757; Everwijn, 'Ertsen', 128, 140.  
40 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 746, 748; Everwijn, 'Granen', 314‐320; Ketner, 'Nijverheid', 633‐634; 
s.n., 'Haven van Rotterdam', 28; Everwijn, Beschrijving II, 461‐477, 482‐483. 
41 Ketner, 'Nijverheid', 560‐568; Everwijn, Beschrijving II, 484‐489, 492‐495, 509‐510, 577 
42 Smits, Economische groei, 164;  
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werd bedreven. Tabak en koffie uit Java en Sumatra, thee uit Nederlands‐Indië en (via Groot‐
Brittannië) uit Brits‐Indië en China, huiden en cacao werden veelal op veilingen verkocht aan 
de hoogste bieder,  in pakhuizen opgeslagen of  in de  consumptie‐industrie voor de export 
verwerkt.43 Dat Nederland in 1913 naast een “doorvoerhaven” ook een “stapelmarkt”‐haven 
had, is een belangrijke indicatie van de diversiteit van haar economische structuur. Het geeft 
aan dat de Nederlandse economie ook in 1913 nog nauw verbonden was met haar koloniën. 
 
1.5 – Onze oost 
 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw had het bedrijfsleven weinig tot geen 
interesse gehad  in Nederlands grootste en belangrijkste kolonie: Nederlands‐Indië. Koning‐
koopman Willem  I  had  bepaald  dat  Indië  door  een  stelsel  van  gedwongen  productie  het 
‘batig  slot’  moest  opbrengen  om  zijn  ambitieuze  politiek‐economische  plannen  te 
financieren. Het NHM‐staatsmonopolie,  eveneens  een  plan  uit  de  koker  van Willem  I, de 
veelal door de regering uitgebate cultures en het  in 1830  ingevoerde ‘cultuurstelsel’ dat de 
inheemse  bevolking  dwong  een  substantieel  deel  van  hun  oogsten  aan  de  regering  af  te 
staan, maakte dat er voor particuliere handel niet veel ruimte, noch erg veel belangstelling 
was.44 

Dit  alles  veranderde  rond  1860,  toen  de  liberale  economische  wind  die  in  het 
moederland  was  opgestoken,  met  enige  vertraging  ook  de  koloniën  bereikte.  De 
overheidsfinanciën waren bovendien zo gezond geworden dat Indië niet langer meer de kurk 
was waarop de staatsfinanciën moesten drijven. Daarbij kwam steeds meer verzet tegen de 
gedwongen  koloniale  staatsexploitatie,  die  mensonterende  gevolgen  had  voor  de 
“inlanders”  en  bovendien  erg  inefficiënt  was.  Vanaf  1862  werden  de 
‘gouvernementsculturen’  één  voor  één  gestaakt,  zodat  de  productie  van  steeds  meer 
koloniale landbouwproducten aan de vrije markt werd prijsgegeven. Aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog werd alleen nog  tin uit Banka en kleine hoeveelheden koffie voor 
regerings‐rekening  aangevoerd.  Daarnaast  verdwenen  in  1872  alle  preferentiële  im‐  en 
exporttarieven,  zodat  naast  de  productie  van  cultuurproducten  ook  hun  eindbestemming 
aan  de  vrije  markt  werd  overgelaten.45 Tenslotte  verkorte  de  overgang  van  zeil‐  naar 
stoomvaart en het Suezkanaal  (1896) de  reis  tussen Amsterdam en Batavia, die voorheen 
zo’n drie en een halve maand kostte, tot zo’n vier weken. De handelswereld maakte graag 
gebruik van de ruimte en de mogelijkheden die dit alles hen bood.46  

Omgekeerd reageerde de Nederlandse overheid op druk van diezelfde handelswereld 
om  meer  en  meer  eilanden  van  de  archipel  beschikbaar  te  maken  voor  economische 
exploitatie.  Ook  de  (al  dan  niet  vermeende)  bedreigingen  van  andere  Europese 
machthebbers  in de  regio  en de  vanaf de  tweede helft  van de negentiende eeuw  steeds 
expliciet  geformuleerde  wens  om  de  oorspronkelijke  bewoners  van  de  eilanden  de 
zegeningen van de westerse beschaving bij te brengen, zorgden er voor dat het Nederlandse 

                                                            

43 Aerts, '"De eischen des tijds"', 318‐320; KvK Amsterdam, Verslag 1913, 48‐49, 272‐276; Van Eeghen, Rede, 
19‐26; Köhler, 'Haven van Amsterdam', 151‐162. 
44 Taselaar, Nederlandse koloniale lobby, 32‐34; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 21. 
45 Mansvelt, Gedenkboek, 39, 73‐73. 
46 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 97‐98. 
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gezag  in  het  Indonesische  eilandenrijk  steeds  verder  werd  uitgebreid.  Deze  “tweede 
kolonisatie” van Nederlands‐Indië kwam hortend en stotend op gang, maar wist dankzij een 
aantal min of meer succesvolle militaire operaties  tegen  lokale heersers en afspraken met 
Duitse,  Britse  en  Portugese  kapers  op  de  koloniale  kust  betreffende  de  grenzen  van  de 
Nederlandse  invloedssfeer  in  Zuidoost‐Azië  rond  1890  een  eigen  momentum  te 
ontwikkelen. 47  Aan  de  vooravond  van  de  Eerste  Wereldoorlog  had  de  Nederlandse 
economische exploitatie en bestuurlijke  invloed  in Indië een hoogtepunt bereikt – Maarten 
Kuitenbrouwer  spreekt  in  dit  kader  zelfs  van  een  specifiek  Nederlandse  vorm  van 
‘imperialisme’.48 Deze  zorgde  er  bovendien  voor  dat    bezittingen  in  de  Indische  archipel, 
voorheen buiten kleine kring onbekend en onbemind, zich mochten verheugen in een sterk 
toegenomen belangstelling. Steeds meer Nederlanders werden  ‘aangeraakt door  Insulinde’ 
en het verre en tot diep in de negentiende eeuw nog maar zeer nominaal Nederlandse Indië 
veranderde in  ‘onze Oost’.49 

De  liberalisering van de handel op en de  “tweede kolonisatie” van  Indië  zorgde er 
voor  dat  de  economische  band  tussen  moederland  en  kolonie  van  aard  en  betekenis 
veranderde. Dat  is althans de conclusie van een  team welwillende wetenschappers, onder 
bezielende  leiding van de statisticus W.M.F. Mansvelt, die de  Indische variant van de SIUD 
aan ingrijpende bewerkingen hebben onderworpen (zie tabel 1.4 en 1.5 hieronder).50 
   
Tabel 1.4: Handel tussen Nederland en Indië, 1900, 1907 en 1913. 
 

  Van Nederland naar Indië  Van Indië naar Nederland 

  Waarde 
(Fl. 1000) 

Percentage 
totale 
Nederlandse 
handel 

Percentage 
totale Indische 
handel 

Waarde 
(Fl. 1000) 

Percentage 
totale 
Nederlandse 
handel 

Percentage 
totale Indische 
handel 

1900  64.983  3,8  35,5 98.916 5,0  38,5

1907  80.807  3,7  35,4 113.323 4,2  31,6

1913  164.660  5,4  35,6 173.946 4,4  25,9

 
Bron: Lindblad, 'Handel tussen Nederland en Nederlands‐Indië', 280‐1. 

 
Uit  de  gegevens  door Mansvelt  c.s.  verzameld  blijkt  onder  andere  dat  vanaf  1872,  het 
moment waarop  de  overheid  formeel  een  “open  deur”‐politiek  in  de  koloniën  zou  gaan 
voeren,  het  Nederlandse  aandeel  in  de  bestemming  van  de  Indische  producten  continu 
afnam. Maar deze  relatieve daling  verhult een  absolute  stijging,  zoals blijkt uit  tabel 1.11 
hieronder.51 Het grootste deel van de export van  Indië naar Nederland bestond anno 1913 
uit producten, die ook al  in de  tijd van de Republiek hun weg naar Amsterdam vonden.52 

                                                            

47 Dick, 'Emergence', 36‐37; Kuitenbrouwer, 'From Colonialism to Imperialism', 117‐118. 
48 Kuitenbrouwer, 'From Colonialism to Imperialism'. 
49 Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 16. 
50 Erkelens, '"Changing economy"'. Voor een kritische beschouwing van de onderzoeksmethode, zie Booth, 
'Recensie'. 
51 Jonker en Sluyterman, Thuis op de wereldmarkt, 197 
52 Taselaar, Nederlandse koloniale lobby, 53; Köhler, 'Haven van Amsterdam', 154. 
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Indische  koffie  en  tabak werden  in  Amsterdam  opgeslagen,  verwerkt  en  geveild, waarbij 
vooral  de  Java‐  en  Sumatratabak  een  vooral  in  Duitsland  populair  exportproduct  was.53 
Indische  koffie  had  het  vergelijkenderwijs moeilijker.  Vanaf  de  jaren  1880  had  zij  steeds 
fellere concurrentie gekregen van relatief nieuwe koffielanden als Brazilië, Venezuela en de 
Britse  kolonie  Ceylon.  Londen,  Le  Havre  en  Hamburg  begonnen  daarbij  Amsterdam  als 
Europese  koffiemarkt naar de  kroon  te  steken. De  koffie die nog wel  vanuit  (vooral)  Java 
naar Amsterdam werd gebracht, werd voor het overgrote deel naar Duitsland doorgevoerd: 
in Nederland zelf gaf men de voorkeur aan Zuid‐Amerikaanse koffie.54 Kopra (de gedroogde, 
vlezige inhoud van de klapper‐ of kokosnoot) werd in Nederland in margarine verwerkt, die 
voor een groot deel naar Groot‐Brittannië werd uitgevoerd.55 Samen met tin – dat  in 1913 
als één  van de  laatste  cultures nog  voor een deel door de  regering werd geëxploiteerd – 
vormden deze drie producten ongeveer driekwart van de Nederlandse import uit de Indische 
kolonie. De rest bestond hoofdzakelijk uit thee (vooral voor de doorvoer:  in Nederland zelf 
werd  in  die  tijd  nog  nauwelijks  thee  gedronken),  en  twee  nu  wellicht minder  bekende 
producten: kapok en kina. 56 Kapok, de watten uit de vrucht van de gelijknamige  tropische 
boom die vooral op Java groeit, werd destijds o.a. gebruikt als vulmateriaal voor matrassen. 
De  vrucht  zelf  bevat  zaden  waaruit  olie  gewonnen  werd,  bijvoorbeeld  ten  bate  van  de 
zeepproductie.  Kina,  de  gedroogde  stam‐,  tak‐  en wortelbast  van  de  Cinchona‐boom  die 
bijna alleen in Indië voorkomt, is de grondstof voor de productie van kinine, rond 1913 één 
van de meest effectieve koortswerende middelen.57 
 
Tabel 1.5: Indische export, 1900‐1913 
 
Product  1900  1907  1913 

  Gewicht 
(ton) 

Waarde  (Fl. 
1000) 

Gewicht 
(ton) 

Waarde  (Fl. 
1000) 

Gewicht 
(ton) 

Waarde  (Fl. 
1000) 

Suiker  736.606  73.661 1.193.969 95.518 1.469.265  152.794

Rubber  200  439 6.300 12.762 7.133  23.879

Thee  7.634  4.199 13.717 8.230 31.908  21.544

Koffie  51.035  29.447 25.400 14.826 28.939  22.915

Tabak  54.012  31.439 71.125 55.592 87.831  90.743

Aardolie‐
producten 

93.000  4.593 424.600 28.871 809.000  113.378

Tin‐ en tinerts  23.600  29.735 15.600 18.455 30.200  59.563

Totale export    259.034 455.094   683.946

 

                                                            

53 Zo’n tweederde van de Nederlandse tabakexport ging naar Duitsland, maar ook Britten, Spanjaarden, 
Scandinaviërs en zelfs Amerikanen kochten hun koffie op de Amsterdamse veilingen.  Mansvelt, NHM II, 313; 
Moore, Economic Aspects, 48; Van Driel, 'Koffiehandel', 185‐186. 
54 Mansvelt, NHM II, 313; Moore, Economic Aspects, 48; Van Driel, 'Koffiehandel', 185‐186. Naast Duitsland 
waren ook België, Scandinavië en Italië belangrijke afnemers van Indische koffie. 
55 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 140; Bos, Brits‐Nederlandse handel en scheepvaart, 309. 
56 Jonker en Sluyterman, Thuis op de wereldmarkt, 197. 
57 Van der Zwaag, Verloren tropische zaken, 138; Mansvelt en Van Dooren, Changing Economy 1, 85. 
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Bron:  Taselaar, Nederlandse  koloniale  lobby,  38‐39,  tabellen  2.1  en  2.2; Mansvelt  en Boomgaard, 
Changing Economy 12a, 159‐162, tabel 6b; eigen berekeningen. 

 
Hoewel Nederland in 1913 nog altijd Indiës belangrijkste handelspartner was, werden steeds 
meer producten direct vanuit de kolonie naar niet‐Nederlandse markten uitgevoerd.58 Het 
voornaamste exportproduct dat buiten Nederland werd afgezet was suiker. Vanaf 1902, het 
moment dat de Europese bietsuikerproducenten gezamenlijk besloten de protectionistische 
maatregelen ten behoeve van de jonge industrie op te schorten, zocht en vond het Indische 
suiker nieuwe markten  in Europa, Amerika en Azië. In Nederland kreeg de rietsuiker echter 
nauwelijks meer  voet  aan  de  grond:  bietsuiker was  te  populair  geworden. Andere  sterke 
groeiers  waren  industriële  grondstoffen  als  tin,  rubber  en  petroleum,  die  vooral  een 
afzetmarkt vonden in industriële grootmachten als Duitsland, de Verenigde Staten en Groot‐
Brittannië.59  
  Van alle goederen die  in 1913  in  Indië werden geïmporteerd, kwam het merendeel 
uit  Nederland, maar  ook  hier  slonken  de marges  ten  opzichte  van  het  buitenland  snel. 
Nederland leverde industriegoederen (o.a. ten behoeve van het gouvernement, de cultures 
en de  fabrieken op de eilanden) en consumptiegoederen als Twents textiel. Via Nederland 
bereikten ook Duitse machines,  chemicaliën en medicijnen de  archipel. Het nabij  gelegen 
Singapore en haar Maleise achterland  (destijds deel  van het Britse Empire)  leverden  rijst. 
Hoewel  Indië  tot ver  in de negentiende eeuw voldoende voedsel had kunnen produceren, 
waren de prijzen van exportcultures op de wereldmarkt in de laatste tien jaar voor de Eerste 
Wereldoorlog zo sterk gestegen, dat steeds meer sawa’s plaats hadden moeten maken voor 
rubber‐, suiker‐ en koffiecultures.60 De rendementen op  in  Indië belegd kapitaal begonnen 
sterker  toe  te  nemen  dan  die  op  in  Nederland  geïnvesteerd  vermogen,  en  Nederlandse 
beleggers grepen hun kans. Hadden zij  in 1900 naar schatting 1 miljard gulden uitstaan  in 
Indië, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was dit bedrag meer dan verdubbeld 
en  bedroeg  nu  ruim  14%  van  het  totale  nationale  vermogen.  Zo’n  45%  daarvan  zat  in 
cultuurondernemingen, 20% in mijnbouwbedrijven en de rest in industrie maar vooral in het 
handelswezen. 61  In  de  periode  1904‐1914  was  30%  van  alle  aandelenemissies  op  de 
Nederlandse kapitaalmarkt afkomstig van bedrijven die in Indië werkzaam waren.62 
   In 1913 kende men het merendeel van de hierboven verzamelde gegevens nog niet, 
maar moest men afgaan op wat men kon zien en wat men voelde  in de portemonnee: de 
steeds grotere winsten die gemaakt werden op de handel met en de beleggingen  in  Indië. 
Dit versterkte het specifieke Nederlandse imperialisme alleen maar, en deed bij steeds meer 
mensen  de  idee  ontstaan  dat  Indië  een  integraal  onderdeel  van  het  koninkrijk  der 
Nederlanden was.  ‘Indië verloren, rampspoed geboren’,  luidde de titel van een pamflet uit 
begin  1914.  De  auteur  van  dit  pamflet  ijverde  voor  een  betere  verdediging  van  het 

                                                            

58 Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 21. 
59 Mansvelt en Van Dooren, Changing Economy 1, 21; Mansvelt, NHM II, 312. 
60 Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 751. 
61 Jonker en Sluyterman, Thuis op de wereldmarkt, 197; Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780‐1913, 400. 
62 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780‐1913, 400; Lindblad, 'Het bedrijfsleven in Nederlands‐Indië', 191. 
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Nederlands  bezit  in  Azië,  want  er  waren  kapers  op  de  koloniale  kust.63 Ook  op  andere 
terreinen werden er  in de  jaren voor de Eerste Wereldoorlog expliciet verbindingen gelegd 
tussen  de  Nederlandse  economie  en  bedreigingen  van  buitenaf.  Daarom  ontplooide  de 
Nederlandse  regering  in  de  eerste  jaren  van  de  twintigste  eeuw  enkele  belangrijke 
initiatieven met als doel zowel de directe als de indirecte oorlogsgevaren in te dammen. 
 
1.6 – Neutraal 
 
Op  economisch  terrein  had  de  overheid  anno  1913  voor  zichzelf  vooral  een  rol  op  de 
achtergrond  gereserveerd. Directe  interventie  van  de  overheid  in  de  economie was  voor 
politici  van  vrijwel  alle  partijen  –  de  socialisten  uitgezonderd  –  namelijk  totaal 
onbespreekbaar.  De  beperkte  ambities  van  de  overheid  blijken  ook  uit  de,  in  onze  21e‐
eeuwse ogen, absurd kleine aantallen ambtenaren in haar emplooi. Bij de ‘Directie voor den 
Landbouw’  en  de  afdeling  Nijverheid  van  het  Departement  van  Landbouw,  Handel  en 
Nijverheid werkten in 1914 in totaal tachtig man, en op het Departement voor Buitenlandse 
Zaken aan het Haagse Plein maar 23!64 

Deze  aantallen  lijken  er  op  te  wijzen  dat  op  buitenlands  terrein  de  Nederlandse 
overheid  nog  veel minder  ambities had  dan  op  het  economische  vlak.  ‘Nederland  niet  in 
opspraak te brengen was al wat er van werd verlangd’, aldus de historicus en publicist H. Th. 
Colenbrander.65 Deze simpele taakopvatting leek het beste te passen bij Nederlands positie 
in Europa. Vanaf het moment dat Nederland in 1839 officieel moest erkennen dat België zich 
definitief van het Koninkrijk had afgesplitst, was Nederland in machtspolitiek opzicht op het 
Europese toneel uitgespeeld. Als relatief klein land met een even relatief klein leger, dat zich 
omringd  zag  door  machtige  buren  (Groot‐Brittannië,  Frankrijk  en  het  in  1871  gestichte 
Keizerrijk Duitsland), stelde het zich tevreden met het behoud van de status quo in Europa. 
Ook  in Azië beperkte het Nederlandse  imperialisme zich tot consolidatie van de bestaande 
bezittingen. Neutraliteit was het beleid dat het beste bij deze bescheiden ambities paste.66  

De  neutralistische  tendens  werd  ook  ingegeven  door  overwegingen  van  politiek‐
strategische aard. Nederland‐in‐Europa was gelegen op een zeer waardevol stuk grond aan 
de mondingen van Rijn en Schelde, Nederland‐in‐Azië was uitgestrekt, vruchtbaar en rijk aan 
grondstoffen.  De  rivaliserende  grootmachten  Groot‐Brittannië  en  Duitsland  die  het 
Koninkrijk  zowel  in  Europa  als  in Azië  omringden misgunden  elkaar  invloed  in,  laat  staan 
bezit van, één van deze gebieden; aansluiting bij, of  toenadering  tot de éne partij zou dus 
vrijwel ogenblikkelijk tot een (mogelijk gewelddadige) reactie van de andere leiden.67 Maar, 

                                                            

63 Sandberg, Indië verloren. Zie ook Van Dijk, Netherlands Indies, 87, 99‐111, 119, 121; Beunders, Vlootwet, 5‐6, 
28. 
64 De genoemde aantallen zijn exclusief buitenlands en ondersteunend personeel, zoals klerken en bodes. Voor 
Buitenlandse Zaken lag het meetmoment in de eerste maanden van 1914, voor het ministerie van LNH op 1 
december van dat jaar. Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 55; Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 180‐181; 
Staatsalmanak 1915, 45‐57, 575‐577. 
65 Colenbrander, Studiën en Aanteekeningen, 142‐143. Aantekening uit ‘[e]inde juli 1919’. Cf. Colenbrander, 
'Internationale positie', 103‐104. 
66 Ørvik, The Decline of Neutrality, 11; Eversdijk, Kultur als politisches Werbemittel, 24. 
67 Moeyes, Sterke arm, 7‐10, 65‐66; Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I, 1‐12. 
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schreef  de  bekende  journalist  L.J.  Plemp  van  Duiveland  in  1910,  de  jaloezie  van  de 
grootmachten had voor Nederland ook voordelen:  

 
Beter dan door eenige  internationale onzijdigheidsgarantie – een twijfelachtig voordeel, 
dat aan België ten deel viel – zal onze onzijdigheid gewaarborgd blijven door het belang 
dat elk onzer machtige naburen er bij heeft haar niet te schenden en onze weermacht en 
andere hulpmiddelen alzoo niet in de armen te drijven van zijn tegenstander.68 

 
Ook  de militaire  situatie  in  Europa was  een  factor  in  Nederlands  neutrale  opstelling.  In 
Europa was het Nederlandse  leger kansloos tegen dat van het  in 1871 opgerichte keizerrijk 
Duitsland,  in Azië  zou men  de  gecombineerde maritieme macht  van Groot‐Brittannië  (en 
haar bondgenoot Japan) niet kunnen weerstaan. 69 
  Maar, in tegenstelling tot wat Colenbrander – en later velen met hem70 – beweerde, 
betekende  dit  niet  dat Nederlandse  diplomaten  als  enige  taakopdracht  hadden  vrienden 
noch  ruzie  te maken. Want  hoewel  het  beperkte  budget  van  Buitenlandse  Zaken  en  de 
precaire positie van Nederland tussen de grootmachten het inderdaad lastig maakte om een 
proactief  beleid  te  voeren,  probeerden  opeenvolgende  Nederlandse  ministers  van 
Buitenlandse Zaken wel degelijk om de  internationale positie van het  land te verstevigen.71 
Boven  alles  probeerden  zij  om  de  Nederlandse  neutraliteit  beter  in  te  kaderen  in 
multilaterale  overeenkomsten  of  het  internationaal  recht,  om  deze  zo  van  steviger 
fundament te voorzien.72 De Nederlandse regering haakte bijvoorbeeld in 1907‐08 dankbaar 
aan  bij  de  onderhandelingen  over  een  Noordzeeconventie,  waarin  Frankrijk,  Groot‐
Brittannië, Nederland, Denemarken en Duitsland beloofden elkaars territoriale integriteit te 
respecteren.73 Hoewel  deze  conventie  uiteindelijk  een  papieren  tijger  bleek,  paste  haar 
tekening door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bepaald niet  in het plaatje 
van een passieve laissez‐faire neutraliteit.  

Wellicht Nederlands belangrijkste wapenfeit  in de  internationale arena van de  jaren 
voor 1914 was de rol als gastheer van de twee Haagse Vredesconferenties (1899 en 1907). 
Smalend  merkt  neutraliteits‐historicus  C.  Smit  op  dat  deze  bijeenkomsten  beter 
Oorlogsconferenties genoemd hadden kunnen worden, omdat het onderwerp dat op  tafel 
lag  niet  zozeer  het  bevorderen  van  vrede,  maar  het  opstellen  van  spelregels  voor 
oorlogvoering was.74 Maar voor de Nederlandse positie aan de onderhandelingstafel was het 

                                                            

68 Plemp van Duiveland, 'Staatsbestuur', 127. 
69 Den Hertog, Cort van der Linden, 410‐412; Klinkert, Het vaderland verdedigd, 428‐431; Von der Dunk, 
Kräftespiel, 18‐9. 
70 Bijvoorbeeld Wels, 'Van Karnebeeks breuk met de traditie', 198, 201‐203; Beening, Onder de vleugels van de 
adelaar, 391‐392; Schuursma, Jaren van opgang, 429. 
71 Het staatsbudget voor het dienstjaar 1910 bedroeg bijvoorbeeld 207 miljoen gulden, waarvan Buitenlandse 
Zaken 1,2 miljoen ontving; iets meer dan 1 miljoen was bestemd voor het onderhouden van de 
Gezantschappen in Europa, Amerika en Azië. De afdeling Handel van het ministerie van Landbouw, Handel en 
Nijverheid kreeg ongeveer 280.000 gulden. Ter vergelijking: Justitie kreeg in dat jaar 9,7, Marine 20,1, Oorlog 
28,6, Waterstaat 36,3 en Financiën 26,9 miljoen. Plemp van Duiveland, 'Staatsbestuur', 110‐111. 
72 Lademacher, 'Aussenpolitik der Niederlande', 43‐44; Eversdijk, Kultur als politisches Werbemittel, 33. 
73 Frey, Der Erste Weltkrieg, 31‐31. 
74 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog I, 4, 38‐39, 62. 
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onderscheid dat Smit decennia later maakte goeddeels academisch. Eén van de belangrijkste 
onderwerpen van de  twee conferenties was namelijk de  relatie  tussen oorlogvoerende en 
neutrale  landen.  In hoofdstukken V en XIII van de Haagse Vredesconventie van 1907 werd 
bijvoorbeeld  minutieus  vastgelegd  wat  de  rechten  en  plichten  van  neutrale  regeringen 
waren in geval van een hen omringende oorlog te land of ter zee. Hierin werd onder andere 
bepaald dat een neutrale regering verplicht was soldaten van één van de strijdende partijen 
die per ongeluk dan wel expres op haar grondgebied beland waren, te interneren, en werd 
oorlogvoerende  regeringen  verboden  het  luchtruim  van  neutralen  te  doorkruisen. 75 
Tenslotte,  en  dat  was  voor  de  Nederlandse  regering  wellicht  nog  wel  het  meest 
aantrekkelijk, werden er in 1907 afspraken gemaakt over neutrale handel in oorlogstijd. 
 
1.7 – Contrabande en de Declaratie van Londen 
 
In de eerste  jaren van de  twintigste eeuw had het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 
serie  onderzoeken  laten  verrichten  naar  de mogelijke  gevolgen  voor  Nederland  van  een 
oorlog  tussen  Groot‐Brittannië  en  Duitsland.  De  meest  uitgebreide  daarvan,  uit  1906, 
behandelde  een  scenario waarin de Britse  regering besloot om  al het Rijnverkeer  van  en 
naar Duitsland tegen te houden. De volkenrechtelijke toestand die dan ontstond was op zijn 
best diffuus te noemen, aldus de conclusie van het door majoor H.L. van Oordt opgestelde 
rapport. De vraag was maar  in hoeverre de Britten bereid  zouden  zijn om onderscheid  te 
maken tussen “Duitse” en “Nederlandse” handel. In het meest dramatische geval zouden de 
Britten  de Nederlandse  kust  gaan  blokkeren, wat  tot  een  ernstige  economische  crisis  of 
wellicht zelfs een oorlog tussen Nederland en Groot‐Brittannië zou kunnen leiden.76 Om het 
risico op  zo’n nachtmerrie‐scenario  zoveel mogelijk  in  te perken, was Buitenlandse  Zaken 
dan ook gebrand op mogelijkheden om de rechten van neutralen, onvrijwillig betrokken bij 
zo’n handelsoorlog, zoveel mogelijk aan te scherpen. 
  Die mogelijkheid werd expliciet geopend op de Tweede Haagse Vredesconferentie, 
waarin naar aanleiding van een aantal recente  internationale  incidenten door verschillende 
partijen  geijverd werd  voor  internationaal  overleg.  Nu  had  in  1907  de  geschiedenis  van 
neutrale handelsrechten al een  lange, en voor onzijdigen vaak nogal treurige, geschiedenis. 
Meer dan eens hadden neutralen geschermd met het recht om handel te drijven met wie zij 
wilden,  en  oorlogvoerenden met  het  recht  hun  tegenstander  ook  op  economisch  vlak  te 
bevechten, en te vaak (vandaar de angst in Den Haag) hadden de neutralen aan het kortste 
eind moeten  trekken.  In 1812 had een  conflict  tussen de neutrale VS – dat handel wilde 
drijven  met  Napoleontisch  Frankrijk  –  en  Groot‐Brittannië  –  dat  die  handel  met  haar 
aartsvijand  onmogelijk wilde maken  –  zelfs  tot  een  oorlog  geleid.77 In  1856 was  daarom, 
mede op  initiatief van Washington, een eerste poging ondernomen om regels op te stellen 
over  wat  neutralen  in  oorlogstijd  op  handelsgebied  wél  en  niet  geoorloofd  was,  om  zo 
conflicten  als  de  door  de  VS  verloren  Anglo‐Amerikaanse  oorlog  in  de  toekomst  te 

                                                            

75 Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 85; Riemens, Passie voor vrede, 77‐78. 
76 NA 2.05.23/196, 13839: Minister van Buitenlandse Zaken Jhr. D.A.W. Tets van Goudriaan aan Minister van 
Oorlog H.P. Staal, 20 september 1906 no. 103, met bijgevoegd rapport van majoor H.L. van Oordt; idem, 13250: 
Nederlands Gezantschap te Kopenhagen aan Tets van Goudriaan, 1 november 1904. 
77 Coogan, The End of Neutrality, 17‐18. 
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voorkomen. De Declaratie van Parijs bepaalde dat goederen bestemd voor neutrale landen, 
of die nu op schepen onder de vlag van een neutraal of een oorlogvoerend  land vervoerd 
werden,  voortaan met  rust  gelaten moesten worden. Goederen  bestemd  voor  de  vijand, 
vervoerd  op  een  vijandig  schip,  mochten  juist  wel  worden  aangehouden  en  in  beslag 
genomen worden, mits het ging om zogenaamde contrabande. Onder contrabande werden 
alle  zaken  begrepen  die  de  vijand  gebruiken  kon  bij  de  oorlogvoering,  zoals munitie  en 
kanonnen,  maar  ook  paarden  voor  de  cavalerie.  Deze  regels  vervielen  als  het  ene 
oorlogvoerende  land  zijn  tegenstander  door  middel  van  een  blokkade  afsneed  van  het 
handelsverkeer.  In zo’n geval mocht het blokkerende  land alle schepen tegenhouden, mits 
die blokkade “effectief” was. Dat hield  in, dat het ene oorlogvoerende  land alleen dán zijn 
tegenstander mocht blokkeren, als het militair in staat was alle toegangen tot de vijandelijke 
havens definitief af te sluiten.78  

Maar al snel bleek dat de regels van de Declaratie van Parijs niet zo waterdicht waren 
als  de  ontwerpers  hadden  gehoopt.  Zo  beweerde  de  Britse  regering  tijdens  de  Tweede 
Boerenoorlog  (1899‐1902)  dat  hun  tegenstanders  wapens  en  andere  contrabande 
aangevoerd  kregen  op  neutrale  schepen.  Deze  voeren  naar  de  dichtbij  gelegen  neutrale 
haven  Lourenço Marques,  vanwaar  de  contrabande werd  overgeladen  op  karren  en  over 
land bij de Boeren werd afgeleverd. De Britten hielden daarom alle schepen aan op weg naar 
Lourenço Marquez, en beriepen zich daarbij op een oud juridisch precedent, de doctrine van 
de voortgezette reis. Volgens deze Britse rechtsregel mochten goederen op elk punt van hun 
reis richting vijandige eindbestemming in beslag genomen worden. Maar de Britse maatregel 
lokte  een  storm  van  internationaal  protest  uit:  wie  kon  immers  bewijzen  dat  de  alle 
contrabandegoederen op weg naar  Lourenço Marquez ook echt  voor de Boeren bestemd 
waren? 79  Tijdens  de  Russisch‐Japanse  oorlog  (1904‐1905)  ontstond  bovendien  een 
internationaal  conflict  over  de  definitie  van  contrabande.  De  Russen  hielden  vrijwel  alle 
neutrale  vrachtschepen op weg naar  Japan  tegen, met  als  argument dat  in een moderne 
oorlog tussen twee industriële samenlevingen de scheidslijn tussen goederen met een zuiver 
civiele en een militaire bestemming onmogelijk aan te geven was.80 

Tijdens  de  Tweede Vredesconferentie  in Den Haag werd  daarom  besloten  tot  het 
organiseren van een aparte conferentie om de regels van de Declaratie van Parijs verder aan 
te scherpen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken rook meteen haar kans om 
het  internationaal  recht  zo  aan  te  passen  dat  het  door  majoor  Van  Oordt  geschetste 
nachtmerriescenario zou kunnen worden vermeden. Het was dan ook een forse tegenvaller 
toen Den Haag geen uitnodiging voor de Londense conferentie, waar over de inhoud van dat 
recht zou worden gedebatteerd, kreeg. Alleen de  landen met een grote oorlogsvloot, waar 
Nederland  overduidelijk  niet  bij  hoorde,  hadden  namelijk  zo’n  uitnodiging  gekregen. 
Minister  van  Buitenlandse  Zaken  R.  de  Marees  van  Swinderen  zette  daarop  een  grote 
diplomatieke campagne op gang met als doel de  ingangseis  zo  te wijzigen dat ook  landen 

                                                            

78 Ørvik, The Decline of Neutrality, 29‐31; Siney, Allied Blockade, 2‐3; Semmel, Liberalism & Naval Strategy, 56‐
61; Stockton, 'The Declaration of Paris', 356, 361. De tekst van de Declaratie van Parijs is te vinden in Moore, 
International Law, 561‐562.  
79 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog I, 61; Coogan, The End of Neutrality, 42; Elliot, 'Continuous 
Voyages', 72‐73. 75‐79. 
80 Coogan, The End of Neutrality, 44‐45, 52. 
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met  een  grote  handelsvloot mochten  aanzitten. Deze  campagne, waarbij  druk  op  andere 
genodigden  werd  uitgeoefend  om  gastheer  Groot‐Brittannië  te  vermurwen,  wierp 
uiteindelijk  zijn  vruchten  af, waarop  een  opvallend  grote  Nederlandse  delegatie  naar  de 
Britse hoofdstad afreisde.81 

Alle afgevaardigden was gevraagd om van te voren een document op te stellen met 
daarin hun desiderata voor de conferentie. De Nederlandse versie daarvan zette (uiteraard) 
flink in op uitbreiding van de rechten van neutralen ten koste van die van oorlogvoerenden: 
de delegatie vond bijvoorbeeld dat het begrip contrabande strak moest worden gedefinieerd 
en  zoveel  mogelijk  worden  ingeperkt.82 Ondanks  deze  hoge  inzet  werd  de  Nederlandse 
delegatie  vanuit  Den  Haag  gewaarschuwd  om  behoedzaam  te  opereren:  de  ruziënde 
grootmachten Duitsland, Frankrijk en Groot‐Brittannië waren namelijk ook  ter vergadering 
uitgenodigd.83 Uit angst dat een al te zelfstandige opstelling Nederland op de beschuldiging 
van partijdigheid zou komen te staan, was het devies om díe voorstellen van derde partijen 
te steunen die het Nederlandse standpunt zo dicht mogelijk benaderden.84 

De resultaten van de conferentie waren overduidelijk een compromis, maar wel één 
waar  de  Nederlandse  regering  goed mee  kon  leven.  De  contrabandeproblematiek  werd 
opgelost door voortaan onderscheid te maken tussen absolute contrabande  (goederen die 
alleen  maar  een  militair  doel  konden  hebben)  en  relatieve  contrabande  (goederen  die 
eventueel  een militair  doel  zouden  kunnen  hebben).  In  geval  van  inbeslagname  van  die 
laatste categorie goederen zou eerst bewijs geleverd moeten worden dat de goederen niet 
voor  de  burgerbevolking  bedoeld waren, maar  geleverd  zouden worden  aan  een  vijandig 
leger,  of  een  andere  vertegenwoordiger  van  de  vijandige  regering.  Er werden  voor  elke 
categorie  contrabande  lijsten  van  goederen  opgesteld;  ook  kwam  er  een  lijst met  “vrije” 
goederen die onder geen enkele omstandigheid tot contrabande gerekend konden worden. 
Een internationaal “prijsgerecht” zou dienen als rechtbank in hoogste instantie als er tussen 
twee  oorlogvoerenden  een  conflict  zou  ontstaan  over  contrabande.  Daarnaast  werd  de 
geldigheid van de doctrine van de voortgezette reis erkend, maar beperkt: deze mocht door 
een  oorlogvoerend  land  alleen  worden  toegepast  op  absolute,  niet  op  relatieve 
contrabande, en dan  alleen  in het  kader  van een  “effectieve” blokkade op maximaal 800 
zeemijl  van de  vijandige  kust. De Declaratie  van  Londen  kon op 26  februari 1909 worden 

                                                            

81 NA 2.05.23/200, map ‘Grotendeels correspondentie’, 14458: W.F. baron Gevers, Nederlandse gezant in 
Berlijn, aan De Marees van Swinderen, 2 juli 1908 no. 4287; idem, 16082: Nederlands gezantschap in Wenen 
aan De Marees van Swinderen, 21 juli 1908 no. 380/177; idem, 14250: Foreign Secretary Sir Edward Grey aan 
Nederlands gezantschap te Londen, 1 juli 1908 no. 21951. 
82 NA 2.05.44/527, map ‘Zeerecht‐conferentie te Londen 1908‐1913’, 2316: De Marees van Swinderen aan 
Nederlands gezantschap in Londen, 2 oktober 1908 afd. 1 no. 20527/549, met bijgevoegd memorandum 
‘Conférence de Londres. Droit maritime international en temps de guerre. Mémorandum du Gouvernement de 
Pays‐Bas', n.d. 
83 NA 2.05.03/202, 16050: J.A. Roëll, één van de Nederlandse gedelegeerden bij de Zeerechtconferentie in 
Londen, aan De Marees van Swinderen, 31 juli 1909. 
84 Zie bijvoorbeeld NA 2.05.23/200, map ‘Grotendeels gedrukte stukken’, 2212: Nederlandse delegatie in 
Londen aan De Marees van Swinderen, 29 januari 1909; 2.05.03/202: De Marees van Swinderen aan Roëll, 29 
januari 1909 afd. 1 no. 1933 bis. 
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getekend, waarna de deelnemers aan de conferentie de akkoorden mee naar huis namen 
om ze door de nationale parlementen te laten ratificeren.85  
  Die  ratificatie  was  bedoeld  als  formaliteit, maar  leverde  grote  problemen  op.  In 
Groot‐Brittannië  werd  het  betreffende  wetsvoorstel  namelijk  door  de  conservatieve 
oppositie gebruikt om het zittende (Liberale) kabinet aan te vallen. De oppositie had  in het 
Lagerhuis geen, maar  in het Hogerhuis – dat  in die tijd nog een vetorecht bezat – wél een 
meerderheid: op 11  juli 1911 blokkeerden de Conservatieve Lords de ratificatie.86 Maar de 
Britse regering liet het er niet bij zitten, nam bij wet de Lords hun vetorecht af en bereidde 
een nieuwe  stemming voor.87 Ook de Nederlandse  regering ging er van uit dat van uitstel 
geen  afstel  zou  komen,  zeker  niet  omdat  zij  daar  van  Britse  zijde  continu  van  werd 
verzekerd.88 Eind  juli 1914 stond de ratificatie eindelijk op de parlementaire rol, deze werd 
wegens politieke spanningen op de Balkan opnieuw uitgesteld.89  
 
1.8 – Conclusie 
 
In 1913 vierde Nederland het honderdjarig bestaan van de staat, en in zekere zin ook van de 
staatkundige eenwording van een  land dat voorheen door het  leven was gegaan als  losse 
federatie  van  zeven  provinciën.  Vanaf  de  jaren  1850 was  Nederland  ook  in  economisch 
opzicht één geworden: Oost‐ en west‐Nederland werden dankzij kanaal, spoor en stoom een 
economisch geheel. De nalatenschap van eeuwenlange  tweedeling zorgde er wel voor dat 
Nederland, voor een  land van zijn bescheiden omvang en bevolking, een opvallend diverse 
economische structuur had. Industrialisering en mechanisering volgden, in Europees opzicht, 
laat, maar  vanaf 1895  leek de  tijd dat Nederland  in  internationaal opzicht uit de pas  liep 
volstrekt  verleden  tijd.  Lage  transactiekosten,  vrijhandel  en  technologische  vooruitgang 
maakten  dat  Nederland  deel  kon  gaan  uitmaken  van  wijdmazige  internationale 
arbeidsverdeling,  waar  de  nationale  economie  weer  van  profiteerde.  Nederland  deed, 
kortom, volop mee aan wat in de economische literatuur tegenwoordig bekend staat als de 
“eerste globalisatie”, waarin de (westerse) wereld  langzamerhand veranderde  in één grote 
marktplaats  van  goederen,  diensten,  kapitaal  en  arbeid,  en waarin  nationale  grenzen  in 
economisch opzicht weinig meer te betekenen hadden.90 
  Hein Klemann beweert dat deze periode van globalisatie vooral  resulteerde  in een 
verregaande  economische  integratie  tussen  Nederland  en  Duitsland.  Nederland  en  het 

                                                            

85 Ørvik, The Decline of Neutrality, 34; Semmel, Liberalism & Naval Strategy, 106‐109; Osborne, Britain's 
Economic Blockade, 32‐35. Zie voor de tekst van de Declaratie Scott (ed.), The Declaration of London, 112‐129. 
86 Offer, Agrarian Interpretation, 281‐2. 
87 Op een vraag over de Declaratie van Londen in de House of Commons op 29 juni 1914 antwoordde de Britse 
premier H.H. Asquith: ‘[T]he Government hope to reintroduce the Naval Prize Bill this Session, but are unable 
to make a definite statement.’ House of Commons [HC] Debate [Deb] 29 juni 1914, vol. 64 cc32‐3, 54. 
88 NA 2.05.44/527, map 'Prijzenhof‐conventie 1910‐1911', 1381: Grey aan Nederlandse gezant te Londen, 20 
januari 1910 no. 1721/10, Confidential; idem, 1498: Grey aan Nederlandse gezant te Londen, 6 juni 1910 no. 
18840/10; NA 2.05.44/527, map 'Zeerecht‐conferentie te Londen 1908‐1913', 2765: Nederlandse gezant te 
Londen aan De Marees van Swinderen, 5 november 1911 no. 2765/1862. 
89 Coogan, The End of Neutrality, 136; Bell, A history of the blockade, 38; Watson, Britain's Dutch Policy, 67; 
Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog I, 138. 
90 Donges, 'Globalisierungsdebatte'. 



 

 

 

43

Duitse  industriële  bassin  zouden  in  feite  ‘eine  gemeinsame  Wirtschaftsregion’  vormde, 
waarvan beide delen eigenlijk niet meer  van elkaar  te onderscheiden  zijn.91 Het optreden 
van  de  NOT,  dat  het  doorvoerverkeer  van  en  naar  de  Ruhr‐regio  uiteindelijk  vrijwel 
onmogelijk zou maken, zou daarmee wezensvreemd zijn aan de ontwikkeling van deze duo‐
economie.  Klemanns  bewering  gaat  mij  echter  veel  te  ver.  Hoewel  Duitsland  als 
handelspartner  inderdaad  ontegenzeggelijk  van  groot  belang  was  voor  de  Nederlandse 
economie  in  zijn  algemeen  en  voor  doorvoerhaven  Rotterdam  –  vlak  voor  de  Eerste 
Wereldoorlog uitgegroeid tot de belangrijkste haven van het Duitse Rijk –  in het bijzonder, 
was  het  land  zeker  niet  totaal  vergroeid  met  Duitsland.92 Daarvoor  was  het  scala  aan 
economische  activiteiten,  zeker  voor  een  “klein  land”  als  Nederland,  veel  te  divers.93 
Belangrijke  delen  van  de  handel,  industrie  en  landbouw  waren  niet  of  maar  deels  op 
Duitsland, maar  veeleer  op  andere  belangrijke  handelspartners  (Groot‐Brittannië  en  haar 
Empire, België of de Verenigde Staten) gericht. 
  Ook  Nederlands  grootste  kolonie was  in  1913  een  economische  factor  van  grote 
betekenis. Het  is een tijd  lang en vogue geweest om het belang van de economische band 
tussen Nederland en Indië in de twintigste eeuw enigszins te bagatelliseren, gezien de – op 
economisch gebied – redelijk pijnlijke boedelscheiding na 1949.94 Dit beeld lijkt op het eerste 
gezicht bevestigd te worden door de dalende trend in de handelsstatistieken: relatief gezien 
werd  de  band  tussen  moederland  en  kolonie  inderdaad  losser.  Maar  deze  statistieken 
verhullen  dat  in  absolute  zin  de  handelsvolumes  nog  altijd  stegen,  er  steeds  meer 
Nederlands geld in Indië werd belegd, Indische landbouwproducten voor een belangrijk deel 
nog altijd via Amsterdam werden verhandeld, en voor een ander even belangrijk deel dienst 
deden als grondstof voor de Nederlandse levensmiddelen‐ en consumptie‐industrie. 
   De  Nederlandse  regering  had  in  de  decennia  voor  de  Eerste  Wereldoorlog  een 
bescheiden,  maar  niet  te  negeren  rol  gespeeld  in  de  economische  ontwikkeling  van 
Nederland. Liberalisering op handelsgebied – zie bijvoorbeeld de Akte van Mannheim – had 
Nederland  als  handelspartner  en  doorvoerland    aantrekkelijker  gemaakt,  infrastructurele 
projecten  met  staatssteun  hadden  de  integratie  van  Nederland  in  de  geglobaliseerde 
economie  sterk  bevorderd  en  haar  optreden  in  Indië  had  grote  delen  van  de  archipel 
beschikbaar  gemaakt  voor  exploitatie  door  het  bedrijfsleven.  Maar  de  integratie  van 
Nederland  en  Indië  in  de  wereldeconomie  maakten  het  neutrale  land  ook  bijzonder 
kwetsbaar,  besefte  ook  Den  Haag.  Zij  had  daarom  geprobeerd  de  neutraliteit  als 
volkenrechtelijk  begrip,  ook  op  economisch  vlak,  zoveel  mogelijk  te  omkleden  met 
multilaterale verdragen en zo steviger fundament in het internationaal recht te geven. Bij de 
Londense  Zeerechtconferentie  van  1908‐1909  leek  Nederland  een  grote  slag  te  hebben 
geslagen.  En hoewel de Declaratie  van  Londen die daarvan het  gevolg was niet door het 
Britse parlement was geratificeerd, leek dat slechts een kwestie van tijd.  

De toekomst  leek Nederland  in 1913 toe te  lachen. Maar nog geen zes maanden na 
het einde van het  jubeljaar was overal rondom het 101‐jarige koninkrijk een afschuwelijke 

                                                            

91 Klemann en Wielenga, 'Die Niederlande und Deutschland', 14. 
92 NRC 1 augustus 1914 Avondblad. Cf. Japikse, Die Stellung Hollands, 6‐7. 
93 Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 8. 
94 Baudet en Fennema, Nederlands belang, 9‐13. 
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oorlog losgebarsten, die veel van de vitale economische verbindingen die sinds 1813 met het 
buitenland waren aangeknoopt dreigde door te snijden. Om Nederland te vrijwaren voor de 
ernstigste gevolgen daarvan, en om zoveel mogelijk in stand te houden wat in honderd jaar 
was  opgebouwd,  moesten  drastische  maatregelen  worden  genomen.  De  belangrijkste 
daarvan  was  de  oprichting  van  de  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij.
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Hoofdstuk 2: Een kind van drie vaders 
 
2.1 – Een onbevlekte ontvangenis? 
 
Volgens  Charlotte  van  Manen,  de  gekortwiekte  kroniekschrijfster  van  de  NOT,  was  de 
oprichting van de NOT een welhaast mystieke gebeurtenis: 
 

In verschillende breinen was eenzelfde denkbeeld opgekomen. Dat denkbeeld vond vorm. 
[…] Die oplossing, geboren uit de drang der noodzakelijkheid, gerijpt  in het  brein  van 
kooplieden  en  fabriekanten,  voortgevloeid  uit  de  gebeurtenissen  zelf,  nam  vorm  aan 
door  het  helder  inzicht  van  één  hunner,  van  A.G.  Kröller,  die  het  denkbeeld  had 
gekristalliseerd  tot  een  bruikbaar  ontwerp.  Dit  denkbeeld  kwam  ter  tafel,  werd 
voorgelezen en won aller instemming.1 

 
Ontdaan  van  alle mystiek  komt  Van Manens  versie  van  de  onstaansgeschiedenis  aardig 
overeen met de officiële lezing zoals deze door NOT‐bestuursleden en door de Nederlandse 
regering  tijdens de oorlog werd verkondigd: de oprichting van de NOT was een particulier 
initiatief van de Nederlandse zakenwereld.2 Als er al een specifieke naam verbonden werd 
aan de oprichtingsdaad, was dat overigens niet NOT‐bestuurslid Kröller, maar NOT‐president 
Van Aalst.3  Francis Oppenheimer – het bleek al uit de inleiding – was het bepaald niet met 
deze voorstelling van zaken eens. Niet Kröller en zeker niet Van Aalst was de oprichter van 
de NOT, maar de Britse regering,  in Nederland vertegenwoordigd door hemzelf, schreef hij 
in 1936. ‘If [Van Manen] states [...] that various members of […] came forward with similar 
suggestions,  [...]  such  suggestions were made  […] because as a Commercial Attaché  I had 
shown the way’.4 
  In  zijn autobiografie Stranger within  zou hij, meer dan 25  jaar  later, uit de doeken 
doen hoe dat precies in zijn werk was gegaan. Daarin schrijft hij dat op 23 oktober 1914 een 
vergadering plaatsvond  van belangrijke Nederlandse  zakenmannen, waarvoor ook hij was 
uitgenodigd. Tijdens die vergadering overhandigde Oppenheimer de blauwdrukken voor de 
NOT aan de  voorzitter  van de  vergadering, Van Aalst. Deze  stelde  zich, nog altijd  volgens 
Oppenheimers  verslag,  buitengewoon  nukkig  en  onredelijk  op.  Pas  toen  een  andere 
aanwezige, Joost van Vollenhoven, aangaf wel wat in Oppenheimers plannen te zien, liet Van 
Aalst zich – na de nodige moeite – overhalen, en enige weken later werd de NOT volgens het 
model‐Oppenheimer opgericht.5 
  Historicus C. Smit onthulde  in de  jaren zeventig bovendien dat ook de Nederlandse 
regering een woordje meesprak bij de oprichting van de NOT. Eind december 1914, schrijft 
hij, beloofde Loudon de Britse regering dat hij en zijn collega’s de NOT zouden helpen bij het 

                                                            

1 Van Manen, NOT I, 71. 
2 Keller, NOT, 6‐8; Van der Mandere, 'Twee belangrijke crisislichamen', 184‐186; Brugmans, Wilhelmina, 126. 
3 De Manchester Guardian van 15 januari 1915 bevat een interview met Van Aalst, waarin hij wordt geroemd 
als oprichter van de Trust. Ook The Economist (1 april 1916) wijst Van Aalst aan als auctor intellectualis. 
4 OP X, map 'Correspondence with the N.O.T. as to its foundation’: Oppenheimer aan Montgomery, 12 oktober 
1936. 
5 OP VII, map 'Draft Chapter XV ‐ ‘First World War. The Blockade’, 13. Cf. Oppenheimer, Stranger Within, 242‐
245.  
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uitvoeren van haar taak. Zonder deze belofte – en de verbinding die daarmee werd gesmeed 
tussen  particuliere    Trustmaatschappij  en  de  regering‐Cort  van  der  Linden  –    hadden  de 
Ententelanden de NOT nooit geaccepteerd.6 
  Uit dit hoofdstuk zal blijken dat geen van deze drie verschillende visies onwaar zijn, 
maar zelfs gecombineerd vertellen ze maar een deel van het hele verhaal. Ook zal  ik  laten 
zien  waarom  de  Britse  regering  plotseling  besloot  af  te  stappen  van  haar  vooroorlogse 
verplichtingen  jegens het  internationaal  recht op  zee, en dat  zowel  Londen  als Den Haag 
zeer  nauw  betrokken waren  bij  de  oprichting  van  de NOT. Mijn  analyse  begint  eind  juni 
1914, toen een keten van gebeurtenissen in gang werd gezet die leidde tot deze gedurfde en 
bepaald niet neutrale vorm van publiek‐private samenwerking. 
 
2.2 – Superman en de brutale bankier 
 
Op 28  juni 1914 werd de Oostenrijks‐Hongaarse  troonopvolger  Franz  Ferdinand door een  
Bosnisch‐Servische nationalist doodgeschoten.  In de Nederlandse pers haalde deze moord, 
die nu bekend staat als het officieuze startschot van de Eerste Wereldoorlog, vaak niet eens 
de bovenste kolommen van de voorpagina.7 Er was die dagen dan ook ogenschijnlijk veel 
spannender  buitenlands  nieuws  te  melden.  De  eerste  etappe  van  de  Tour  de  France, 
bijvoorbeeld,  die  eindigde  in  een  spectaculaire  overwinning  voor  de  jonge  Belg  Philippe 
Thysen. Of de  sappige  verhalen uit Parijs, waar ministersvrouw Henriette Caillaux  terecht 
stond wegens moord op een hoofdredacteur die gedreigd had brieven te publiceren waaruit 
zou blijken dat Caillaux de  lakens al deelde met de minister  voordat deze  van  zijn eerste 
vrouw  gescheiden was. Maar  de meeste  aandacht  van  pers  en  publiek  ging  uit  naar  de 
tragische  dood  en  de  staatsbegrafenis  van majoor  Lodewijk  Thomson. Deze Nederlandse 
militair stond aan het hoofd van een internationale vredesmacht die de rust in roerig Albanië 
moest  bewaren, maar  stierf  daar  op  16  juni  een  heldendood.8 De moord  op  een weinig 
populaire aartshertog in een stoffig provinciestadje in de Balkan – voor veel mensen een half 
barbaars gebied dat alleen geografisch gezien tot Europa gerekend kon worden – werd door 
al dit ogenschijnlijk veel belangrijker nieuws ondergesneeuwd.9 

Pas  toen  de Oostenrijkers  exact  een maand  na  de moord  op  Franz  Ferdinand  de 
oorlog  verklaarden  aan  Servië,  dat  een  hand  gehad  zou  hebben  in  de  dood  van  de 
troonopvolger, werden  de  gebeurtenissen  op  de  Balkan  voorpaginanieuws.10 Een  nieuwe 

                                                            

6 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 76‐77. Deze these is in het proefschrift van Henk Pruntel, deels 
op basis van hetzelfde archiefmateriaal als voor dit hoofdstuk gebruikt is, verdiept maar niet fundamenteel 
veranderd. Zie Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 225‐255. 
7 Socialistisch dagblad Het Volk van 29 juni 1914 opent bijvoorbeeld met een conflict in de vakbondswereld, en 
meld pas daarna het nieuws van de moord op Franz Ferdinand. Andere kranten als Het Centrum (30 juni 1914) 
openen wel met de moord, maar daarna verslapte de aandacht voor de gebeurtenissen op de Balkan 
zienderogen. 
8 Zie Amersfoort, 'Thomson'. 
9 Voor het grote nieuws in juli 1914, zie De Schaepdrijver, De Groote Oorlog, 47‐50; Frans Peeters, 'De Zomer 
van 1914', in Vrij Nederland 11 augustus 1984, 2‐19. 
10 De NRC meldde al op 11 juli 1914 (Avondblad) dat sommige Oostenrijkse kranten schreven dat er militaire 
actie tegen Servië werd voorbereid, maar noemde dat verhaal 'uit den duim gezogen'. Pas toen Oostenrijk‐
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oorlog in de regio, de derde sinds 1912, leek bepaald niet denkbeeldig. Steeds meer andere 
landen  gingen  zich  echter  met  het  conflict  bemoeien.  Duitsland  steunde  Oostenrijk‐
Hongarije, zijn enige echt betrouwbare politieke bondgenoot in Europa, tegen Servië, dat op 
zijn beurt  steun vond bij Rusland, de beschermheer van Slavische belangen op de Balkan. 
Ook  Frankrijk  maakte  zich  op  voor  de  strijd  om  Rusland  te  steunen  tegen  erfvijand 
Duitsland.11 Overal  in Europa werden militaire verloven  ingetrokken, mobilisatieplannen uit 
de kast gehaald en  in werking gesteld. Om het buitenland te  laten zien dat Nederland elke 
schending van zijn neutraliteit door één van de oorlogvoerenden te vuur en te zwaard zou 
bestrijden,  kondigde  koningin  Wilhelmina  31  juli  1914  af  dat  besloten  was  dat  op  de 
volgende dag tot mobilisatie van de strijdkrachten zou worden overgegaan.12 

Dit bericht versterkte het idee dat er acuut invasiegevaar dreigde; er brak daarom op 
grote  schaal paniek uit  in Nederland. Winkels werden massaal bestormd omdat  iedereen 
noodvoorraad wilde inslaan “voor het geval dat”. Ingeblikt voedsel en gecondenseerde melk 
waren  al  snel  nergens  meer  te  krijgen,  terwijl  bederfelijke  waren  als  groente  en  fruit 
onverkoopbaar waren  en  op  straat  lagen  te  rotten.13 Ook  voor  de  banken  stonden  lange 
rijen mensen  die  hun  papiergeld wilden  inwisselen  tegen muntgeld.  Een  invasie  zou  de 
Nederlandse  economie  namelijk  totaal  inéén  kunnen  laten  storten,  en  dan  verloren 
bankbiljetten elke waarde. Voor munten gold dat anno 1914 niet. Deze behielden  zelfs  in 
zo’n  extreme  situatie  hun  intrinsieke  waarde  omdat  ze  een  hoeveelheid  edelmetaal 
bevatten die precies evenveel waard was als het bedrag op de munt vermeld. Een munt van 
10 gulden bevatte dus voor 10 gulden aan goud. Maar de run op de banken zorgde er voor 
dat sommige kantoren al na een halve dag door hun voorraad muntgeld heen waren. Toen 
overal  in  Nederland  de  banken  hun  loketten  moesten  sluiten,  probeerden  mensen  op 
andere manieren  van  hun  papiergeld  af  te  komen,  bijvoorbeeld  door  kleine  bedragen  in 
winkels,  restaurants en postkantoren met papiergeld  te betalen,  in de hoop wisselgeld  in 
klinkende munt  terug  te krijgen.  In het Haagsch Koffiehuis  in Utrecht werd alleen al op 1 
augustus,  de  dag  van  de mobilisatie,  voor  Fl.  4000,‐  gewisseld,  en  in  het  Haagse  Hotel 
Central werden  de  bittertjes,  die  in  de  paniek  gretig  aftrek  vonden, maar  al  te  vaak met 
biljetten van Fl. 10,‐ betaald.14 Het gebrek aan pasmunt dat zo ontstond, bracht bovendien 
andere problemen met zich mee. Veel arbeiders  in  loondienst kregen aan het eind van de 
week hun salaris in contant muntgeld mee, maar het was maar de vraag of er aan het eind 
van deze week nog wel  genoeg munten over  zouden  zijn om  ze mee  te betalen. Ook de 
overheid  zat met de handen  in het haar: de mobilisatie  van het  leger  kostte bakken met 
geld,  en  de munten  die  nodig waren  om  bijvoorbeeld  soldij  en  inkwartiering  te  betalen 
waren nauwelijks meer voorhanden.15 

                                                                                                                                                                                          

Hongarije de Servische regering een ultimatum stelde op 23 juli, drong het tot de Nederlandse pers door dat de 
situatie explosief was. Zie bijvoorbeeld Het Volk, 23 juli 1914 en de NRC van diezelfde datum (Ochtendblad). 
11 Stevenson, 1914‐1918, 3‐43; Keegan, First World War, 53‐78. 
12 NA 2.02.05.02/134, no. 44: Notulen ministerraad 30 juli 1914. Cf. Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands 
and World War I, 73; Japikse, Die Stellung Hollands, 40‐1. 
13 'Dutch Neutrality', 182; Van der Flier, 'War finances', 27. 
14 Documenten voor de economische crisis I, 182‐184; Wentholt, Den Haag '14‐'18, 9. 
15 Van der Flier, 'War finances', 21; Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect', 10‐11. 



 

     

 

48

De  paniek  op  straat  was  ook  voelbaar  op  de  beursvloer.  Toen  de  algehele 
desinteresse voor het gedonder op de Balkan oversloeg  in angst voor een grote Europese 
oorlog, daalden overal ter wereld de aandelen‐ en obligatiekoersen sterk.16 Op 27 en 28 juli, 
toen  de  Europese  crisis  onafwendbaar  dreigde  te  worden,  hadden  veel  beurzen  al  hun 
deuren gesloten om verder verlies te voorkomen. In Nederland besloot de Beurscommissie, 
na overleg met de minister van Financiën, om op 29 juli ook de twee grootste Nederlandse 
aandelenbeurzen  (Amsterdam  en  Rotterdam)  te  sluiten. 17  Deze  beurssluiting  was 
onvermijdelijk,  maar  het  middel  was  haast  erger  dan  de  kwaal.  In  Nederland  was  de 
aandelenbeurs  namelijk  dé  plek  om  geld  te  lenen.  Dit werd mogelijk  gemaakt  door  het 
zogeheten prolongatiestelsel: geldschieters  (bijv. bankiers) stelden  fondsen beschikbaar op 
de beurs door deze uit te lenen voor een bepaalde termijn met effecten als onderpand. De 
waarde van die effecten was een vastgesteld percentage hoger dan het geleende bedrag. De 
lening werd  stilzwijgend verlengd,  totdat de  totale waarde van het effectenpakket dat als 
onderpand diende onder de vastgestelde meerwaarde viel. Nu was het effectenpakket  zo 
samengesteld,  dat  het  haast  ondenkbaar was  dat  álle  daarin  vertegenwoordigde  fondsen 
tegelijkertijd sterk zouden dalen. Toen in de aanloop naar de Europese crisis het ondenkbare 
wel gebeurde, werd de beurs dan ook gesloten om te voorkomen dat geldschieters massaal 
hun geld zouden terugvragen. De keerzijde hiervan was dat de geldschieters voorlopig niet 
konden beschikken over hun geld, en dat het vrijwel onmogelijk werd om geld te  lenen.  In 
vredestijd  had  het  prolongatie‐systeem  namelijk  zo  goed  gewerkt,  dat  banken  relatief 
onderontwikkeld en dus niet  in staat waren haar rol als  financier over te nemen. Hierdoor 
kwamen veel bedrijven in grote problemen: zij hadden geld geleend dat zij niet terug konden 
krijgen,  of  hadden  juist  behoefte  aan  geld  maar  konden  nergens  lenen.18 De  algemene 
financiële  crisis  dreigde  het  hele  openbare  leven  te  verlammen,  de  economie  te 
ondermijnen en de mobilisatie in gevaar te brengen. Er waren dringend maatregelen vereist 
om een einde aan de paniek te maken, en de geldmarkt te stabiliseren. Het parlement eiste 
een moratorium op alle schuldenbetalingen om  leners  te beschermen tegen geldschieters, 
maar  de  Nederlandse  grootbankiers,  sinds  de  beurssluiting  in  permanente  vergadering 
bijeen, smeekten om die stap nog niet te nemen: aangezien er geen alternatief was voor het 
prolongatiestelsel zou een moratorium elke vorm van geldverschaffing onmogelijk maken en 
een einde maken aan de Nederlandse kredietwaardigheid in het buitenland.19 

De  regering stemde  toe, mits de bankiers zelf met een alternatief kwamen. Na  rijp 
beraad  en  overleg  met  de  Nederlandsche  Bank  besloot  de  bankiersvergadering  een 
gezamenlijk garantiefonds op te zetten dat  in afwachting van een heropening van de beurs 
en een herstel van het prolongatiesysteem de ergste financiële noden van bedrijfsleven en 
industrie kon lenigen.20 Het krediet van Fl. 200 miljoen, indertijd een immens bedrag, dat de 

                                                            

16 Abbenhuis, Art of staying neutral, 64‐66. 
17 Ritter, De donkere poort I, 21‐22; De Vogt, 'Inleiding', 17‐18. Een beurssluiting was overigens sinds het 
“revolutiejaar” 1848 niet meer voorgekomen. 
18 Wintle, Economic and Social History of the Netherlands, 101‐102; Jonker, 'Old rules', 130; Jonker, Merchants, 
bankers, middlemen, 273; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 99. In het volgende hoofdstuk zal 
ik hier op terug komen. 
19 Van Dijk, Netherlands Indies, 131‐133. 
20 Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect', 6‐7; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 24. 
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banken  ineens  beschikbaar wilden  stellen  aan  bedrijven,  zou  voor  veel  van  hen  de  enige 
mogelijkheid zijn om nog aan geld te komen. Maar deze kapitaalinjectie zou,  in combinatie 
met de nog  altijd  voortdurende  run op de banken, er  voor  zorgen dat De Nederlandsche 
Bank  niet  meer  zou  kunnen  voldoen  aan  de  wettelijk  vastgestelde  “gouddekking”,  de 
hoeveelheid baar goud die zij  in de kluis moest hebben tot een bepaald percentage  (in dit 
geval  40%)  van  de  totale  geldhoeveelheid.  Dit  percentage  was  bepaald  als  gevolg  van 
internationale afspraken over de koppeling van de wisselkoers van munteenheden aan de 
prijs  van  goud:  de  Gouden  Standaard.  Maar  nood  breekt  wet,  concludeerde  het 
bankiersgezelschap (onder de facto voorzitterschap van C.J.K. van Aalst, president‐directeur 
van de Nederlandsche Handel‐Maatschappij  en  toekomstig NOT‐baas): de  regering moest 
het dekkingspercentage verlagen, ook al hield dit in dat de Gouden Standaard, de basis van 
de vooroorlogse internationale geldhandel, verlaten moest worden.21 

Spoorslags belden de bankiers hun advies door naar Den Haag, waar de Ministerraad 
wegens de oorlogsdreiging  semipermanent  vergaderde. Na  verslag  te hebben uitgebracht 
vroeg  Van  Aalst  of  hij  de ministers  van  Landbouw,  Nijverheid  en  Handel, M.W.F  (Wim) 
Treub, en van Financiën, A.E.J. Bertling, mocht “lenen”. In Amsterdam aangekomen besloten 
de ministers om de voorstellen van de bankiers over te nemen.22 Daarop toog de hele haute 
finance naar Den Haag, waar  zij om 10 uur  ’s  avonds bij de Ministerraad  aanschoof. Van 
Aalst deed het woord, en met steun van Treub wist hij de ministers over te halen met het 
noodplan  in  te  stemmen. 23  Na  de  vergaderzaal  verlaten  te  hebben  kwam  het 
bankiersgezelschap bijeen op het Ministerie van Justitie, om met Treub, Bertling, de minister 
van  Justitie  B. Ort  en  vertegenwoordigers  van  de  Effectenhandel  in  de  nabijheid  van  de 
Ministerraad  verder  te  vergaderen. Dit bonte gezelschap was  zo groot dat er  stoelen  van 
buiten  het Ministerie moesten worden  aangesleept  om  iedereen  een  zitplaats  te  kunnen 
bieden.24 Besloten werd dat de beurs voorlopig gesloten bleef, en dat Treub zou besluiten 
of, en zo  ja wanneer en onder welke omstandigheden, deze weer zou worden geopend.25 
Ook werden de financiële noodwetten, zoals voorgesteld door de bankiers en geformuleerd 
door Treub, besproken en goedgekeurd. Deze wetsvoorstellen werden nog diezelfde avond 
aan de Raad van State voorgelegd. De leden van dit hooggeachte lichaam lagen inmiddels al 
op één oor, maar Treub trommelde de éminences grises zonder pardon uit bed zodat zij hun 
goedkeuring  aan  de wetsvoorstellen  konden  hechten.  Koningin Wilhelmina,  die  bijzonder 
bevattelijk bleek voor Treubs dadendrang, tekende de ontwerpen alvast zodat, wanneer de 
Kamers  de wetsvoorstellen  hadden  goedgekeurd,  er  verder  geen  tijd  verloren  zou  gaan. 
Mede dankzij dit onconstitutionele optreden van de vorstin konden de voorstellen, die op 
maandag 3 augustus in sneltreinvaart door de beide Kamers gejaagd werden, al die avond in 
het Staatsblad worden gepubliceerd.26 

                                                            

21 Sluyterman, Kerende kansen, 100; Mansvelt, NHM II, 93‐94. 
22 Ritter, De donkere poort I, 24‐25; In 't Veld, 'Spannende dagen', 348‐349.; Treub, Oorlogstijd, 190; De Vries, 
Een eeuw vol effecten, 130‐134. 
23 NA 2.02.21.02/134, no. 43: Notulen ministerraad 30 juli 1914. 
24 Ritter, De donkere poort I, 21. 
25 Treub, 'De economische toestand', 148 
26 In 't Veld, 'Spannende dagen', 349; Mansvelt, Gedenkboek, 94‐95. Ook de latere minister van oorlog B.C. de 
Jonge, destijds als hoge ambtenaar werkzaam onder zijn voorganger N. Bosboom, herinnerde zich later dat de 
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  Daarmee was men er nog niet: er was nu geld beschikbaar voor grote bedrijven en 
industrieën, maar er was nog altijd een groot gebrek aan muntgeld. De meeste bedrijven 
waren er nog wel  in geslaagd om op zaterdag 1 augustus de weeklonen  in muntgeld uit te 
betalen, maar de vraag was of dat de week daarop ook nog zou lukken. Op 3 augustus 1914 
kwam daarom opnieuw een vertegenwoordiging van de Nederlandse financiële wereld naar 
Den Haag. Ditmaal ging het om Gerard Vissering, de president van DNB, begeleid door een 
agent van Financiën en (opnieuw) Van Aalst. Dit gezelschap was in de vroege avond per auto 
uit Amsterdam vertrokken, maar kwam, dankzij een lekke band, pas diep in de nacht in Den 
Haag aan.27 Op de kamer van thesaurier‐generaal A. van Gijn werden zij ontvangen door de 
ministers  Ort,  Bertling  en  Treub.  Dit  zestal  bedacht  gezamenlijk  de  zilverbons,  een 
“anticipatiebiljet” op later uit te geven zilver. Dit was geen papiergeld in de moderne zin van 
het woord, maar een biljet dat alvast werd uitgegeven  in afwachting van het zilver dat het 
zou dekken. Het was snel te drukken  (het materiaal om simpelweg snel meer muntgeld te 
slaan ontbrak), maar zou door de expliciete koppeling met het zilver voor het grote publiek 
een  grotere  betrouwbaarheid  hebben  dan  het  ‘traditionele’  papiergeld.  Zo  gezegd,  zo 
gedaan, en op vrijdag 7 augustus was er al bijna Fl. 1,75 miljoen aan zilverbons  in omloop, 
zodat de meeste lonen gewoon, zoals destijds gebruikelijk was, op zaterdag konden worden 
uitbetaald.28 Van 7 augustus tot 19 september 1914 zou  in totaal ruim Fl. 18.650.000,‐ aan 
bons in het betaalverkeer worden opgenomen.29 
   Bij het oplossen van de dubbele financiële crisis die Nederland volstrekt had kunnen 
verlammen, speelden Treub en Van Aalst een hoofdrol. Waar anderen toekeken, grepen zij 
in, en daarmee overvleugelden zij hun medespelers totaal. De ‘kleurloze’ Bertling was naast 
‘de onvermoeibare  Superman  Treub’  volstrekt onzichtbaar.30 En  toen de plannen  voor de 
zilverbons gereed waren, vloog Van Aalst, en niet bankpresident Vissering, naar de telefoon 
om het benodigde papier  te bestellen. Vissering, bepaald niet Van Aalsts grootste  vriend, 
kon niets anders doen dan tandenknarsend blijven zitten en constateren dat Van Aalst een 
oud  ontwerp  van  zijn  eigen  bedrijf  gebruikte  voor  de  zilverbons,  niet  één  van  De 
Nederlandsche Bank.31 

                                                                                                                                                                                          

Kamer in de crisismaand augustus 1914 bijzonder volgzaam was.  Van der Wal (red.), Herinneringen B.C. de 
Jonge, 23. Staatsblad no. 351 van 3 augustus 1914 is integraal afgedrukt in Nota Rijksbureau distributie graan 
en meel, 121‐123 
27 De Vries, Nederlandsche Bank, 68. 
28 In 't Veld, 'Spannende dagen', 349; De Vries, 'De Generale Thesaurie', 342‐343. 
29 Documenten voor de economische crisis I, 190‐191. 
30 De karakterisering van Bertling is afkomstig uit Moeyes, Buiten schot, 169, die van Treub uit Ritter, De 
donkere poort I, 72‐3. Cf. De Vries, 'De Generale Thesaurie', 338 en De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De 
Beaufort II, 656, 23 oktober 1914.  
31 Treub, Oorlogstijd, 197; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 24. Het oude ontwerp van de NHM was 
een zogenaamde ‘kasorder’. Deze kasorders waren een poging van de NHM om in de “Buitengewesten” (de 
Nederlandse bezittingen in de Indonesische archipel buiten Java en Sumatra) een eigen geldvorm te 
introduceren. Aan het begin van de twintigste eeuw handelde men daar namelijk in natura, in Brits‐koloniale 
valuta (de zgn. ‘Straits‐dollar’) en soms zelfs nog in oude VOC‐munten. Vissering, destijds werkzaam bij de 
Javaasche Bank, wilde in die streken de Nederlandsch‐Indische gulden invoeren, maar de NHM, in het bijzonder 
haar energieke agent te Singapore Van Aalst, ijverde voor kasorders, die (uiteraard tegen betaling) op het 
NHM‐kantoor te Medan konden worden ingewisseld. Vissering won het pleit, en hield er een levenslange 

 



 

     

 

51

Op 10 augustus 1914 mocht het Nederlandse volk haar  redders  in  financiële nood 
toejuichen.  Bij  de  oprichting  van  het  Koninklijk  Nationaal  Steuncomité  1914  –  een 
geesteskind van Treub, opgezet om alle particuliere steunoperaties om het economisch leed 
ontstaan uit mobilisatie en oorlogsdreiging, te ledigen32 – namen hij en Van Aalst plaats aan 
weerszijden  van  de  koningin. 33  De  minister  en  de  bankdirecteur,  in  de  roerige 
augustusdagen  goede  vrienden  geworden 34 ,  waren  zo  levend  symbool  voor  de 
samenwerking  tussen overheid en bedrijfsleven die deze eerste Nederlandse oorlogscrisis 
had  opgelost. Het  zou  bepaald  niet  de  laatste  keer  zijn  dat  de  twee  voor  augustus  1914 
goeddeels gescheiden werelden tot intensieve samenwerking gedwongen zouden worden. 
 
2.3 – Nederland als ‘Luftrohre’ 
 
Tegelijk  met  de  financiële  crisis  leek  ook  het  oorlogsgevaar,  althans  voor  Nederland, 
voorlopig bezworen. Hoewel de Duitse  legers de Belgische neutraliteit hadden geschonden 
in  hun  omtrekkende  beweging  richting  Parijs,  hadden  zij  de  Nederlandse  grenspalen 
zorgvuldig rechts  laten  liggen.35 Op 2 augustus had Berlijn bovendien officieel verklaard de 
Nederlandse  neutraliteit  te  zullen  respecteren. 36  Ook  van  de  andere  zijde  kwamen 
geruststellende berichten: Groot‐Brittannië, dat zich na de Duitse inval in België definitief in 
het  Frans‐Russische  kamp  had  geplaatst,  verklaarde mede  namens  zijn  bondgenoten  niet 
van plan te zijn om via Nederland de opstomende Duitsers in de rug aan te vallen.37  

De  geruststellende  verklaringen  van  beide  partijen  gingen  vergezeld  van 
openingssalvo’s op een nieuw  front.38 Want Groot‐Brittannië  stuurde niet alleen een klein 
leger naar Frankrijk om mee  te helpen de Duitsers  tegen  te houden, het  stuurde ook  zijn 
oorlogsvloot, ondanks stevige Duitse concurrentie nog altijd de grootste en machtigste van 
de wereld, de zeeën op om elk Duits handelsschip dat het kon vinden op te brengen. Binnen 
enkele dagen na de Britse oorlogsverklaring was de Duitse vlag van de zeven zeeën – met 
uitzondering van de door de Duitse marine goed  te verdedigen Oostzee – verdwenen.39 In 
theorie had de Entente hiermee een fraaie slag geslagen. De Duitse economie was namelijk, 
net als de Nederlandse, sterk afhankelijk van buitenlandse handel.40 In vredestijd werd 60% 
van de export, en maar liefst 70% van de import door zeeschepen vervoerd, die nu voor een 

                                                                                                                                                                                          

afkeer van Van Aalst aan over. Deze lachte echter het laatst: de kasorders zouden in 1914 gebruikt worden als 
model voor de zilverbons. De Graaf, 'Van Aalst', 8‐9; De Vries, Nederlandsche Bank, 23 
32 Statuten, 4. Cf. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 24. 
33 Esveld, Treub, 24; De Rooy, 'Treub', 80 
34 Treub, Herinneringen, 292. 
35 Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I, 90‐1. 
36 BPNL IV, doc. nr 18, 9: Telegram van de Nederlandse gezant te Berlijn W.F. baron Gevers aan Loudon, 2 
augustus 1914. 
37 BPNL IV, doc. nr. 39, 20: Telegram R. de Marees van Swinderen, inmiddels Nederlands gezant in Londen, aan 
Loudon, 5 augustus 1914. 
38 Over het effect van de deze verklaringen, zie BNA FO 371/2054, 38606: E.G.B. Maxse, de Britse consul in 
Rotterdam, aan Grey, 10 augustus 1914 no. 119. 
39 Siney, Allied Blockade, 20; Halpern, Naval History, 6‐10, 65, 179‐180; Arnold‐Foster, Blockade, 3‐4. 
40 Hier zal ik in hoofdstuk 5 verder op ingaan. 
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groot deel aan de ketting gelegd waren.41 De Britten hoopten uiteraard dat de schade die zij 
aan de Duitse economie  toebrachten,  zich  zou uitbetalen op het  slagveld: Duitse  soldaten 
waren  immers  sterk  afhankelijk  van  constante  leveringen  voedsel  en munitie.  De  Britse 
maatregelen  ter  zee  kwamen  voor  de  Duitse  regering  niet  echt  als  een  verrassing.  Een 
speciale commissie die zich bezighield met de economische voorbereiding voor een oorlog 
met Groot‐Brittannië had eind 1912 al geconcludeerd dat de oorlogsindustrie aan de Ruhr 
het  zonder  importen  zo’n  drie  tot  tien  maanden  uit  zouden  kunnen  houden.  Dat  was 
waarschijnlijk genoeg, omdat de oorlog toch niet al te lang zou duren. Mochten de troepen 
onverhoopt tóch niet voor de kerst thuis zijn, dan was de belangrijkste  levenslijn de haven 
van  Rotterdam,  van  waaruit  neutrale  schepen  de  handel  met  de  VS  in  stand  konden 
houden.42  

De Duitse verwachtingen  ten opzichte van de  rol van Nederland als distributieland 
waren dus hooggespannen. Het land, zo had de Duitse legerleiding al in 1906 bepaald, moest 
dienen  als de  ‘Luftröhre’  (luchtpijp)  voor de door Groot‐Brittannië met  verstikkingsgevaar 
bedreigde  Duitse  economie.43 De  Akte  van  Mannheim  garandeerde  bovendien  dat  de 
Nederlandse regering niets zou kunnen doen om de Duitse luchtpijp af te sluiten. De Duitse 
regering  herinnerde  Den  Haag  hier  op  3  augustus  nog  eens  fijntjes  aan,  toen  deze  de 
verwachting uitsprak dat de Nederlandse neutraliteit die Berlijn had beloofd te respecteren 
een  ‘wohlwollende’  zou  zijn:  Duitsland  rekende  op  de  strikte  naleving  van  de  Akte  van 
Mannheim om er voor te zorgen dat Nederland de neutrale tussenpersoon zou zijn voor de 
Duitse handel overzee.44  
  Al  snel  bleek  de  Nederlandse  regering  niet  helemaal  voldeed  aan  de  graad  van 
welwillendheid die Duitsland eiste. Om het gemobiliseerde leger zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn, had de Nederlandse regering namelijk een oud wetsvoorstel van stal gehaald 
waarmee  ze  de  uit‐  en  doorvoer  van  specifieke  goederen  kon  verbieden,  als  de  situatie 
daarom vroeg. Hoewel dit strikt genomen in strijd was met de Akte van Mannheim, leek het 
belangrijker om de soldaten van het nodige  te kunnen voorzien mocht het alsnog  tot een 
oorlog komen. Met behulp van deze wet verbood de Nederlandse  regering op 3 augustus 
1914 de uitvoer van paarden, hooi, stro, haver, steenkolen, cokes, machine‐ en smeeroliën 
(zodat het  leger  zich ongestoord  van vervoermiddelen en brandstof kon voorzien),  tarwe, 
rogge, gerst, peulen en zout  (voor de rats, kuch en bonen van de dienstplichtigen) en  leer 
‘bruikbaar voor militaire doeleinden’.45 De regering had, uit angst voor de Duitse reactie, wel 
besloten uiterst  soepel met deze uitvoerverboden om  te gaan: gedupeerde Duitse  firma’s 
werden  gecompenseerd  of  mochten  gebruik  maken  van  uitzonderings‐  of 

                                                            

41 Smith, Strategy of the Economic Weapon, 35. 
42 Frey, Der Erste Weltkrieg, 39‐40. 
43 Ritter, Schlieffenplan, 71‐72; Van Tuyll van Serooskerken, 'Dutch Mobilization', 714; Zechlin, 'Deutschland 
zwischen Kabinettskrieg und Wirtschafskrieg', 388‐389. 
44 BPNL IV doc. nr. 19, 11: Note verbale van de Duitse gezant in Nederland, F. von Müller, 3 augustus 1914. 
45 NA 2.02.05.02/134, nos. 43, 45, 46: Notulen ministerraad 30 juli, 31 juli, 1 augustus 1914. Cf. Japikse, Die 
Stellung Hollands, 40‐41; Bosboom, In moeilijke omstandigheden, 11‐12; Peereboom Voller, 
Distributiewetgeving, 20. De wet staat afgedrukt in Uitvoerverboden, 3‐5. 
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overgangsregelingen.46 Maar  al  snel  zag  Den  Haag  zich  gedwongen  verdere  inbreuk  te 
maken op de Akte van Mannheim.  

Want  nu  de  Britse  marine  begonnen  was  met  het  opbrengen  van  Duitse  en 
Oostenrijkse  handelsschepen,  was  Duitsland  voor  haar  handelsbetrekkingen  overzee 
afhankelijk  geworden  van neutrale  tussenpersonen.  In Rotterdam betaalden Duitsers  grof 
geld  om  Nederlandse  kapiteins  over  te  halen  naar  de  VS  te  varen  om  daar  voor  Duitse 
rekening  goederen  in  te  slaan.  Daarnaast  zetten  Duitse  regeringsfunctionarissen 
inkoopbureaus op  in Rotterdam om de  invoer van goederen  in Nederland en hun doorvoer 
naar Duitsland  te  vergemakkelijken. Ook boden Nederlanders  zichzelf graag aan  voor een 
lucratief bijbaantje als Duits  tussenpersoon. De Rotterdams zakenman en scheepsmagnaat 
A.G.  Kröller  beloofde  bijvoorbeeld  100.000  ton  Amerikaans  tarwe  aan  het  Duitse  Rijk  te 
leveren.47 Maar de hoge prijzen die met  graanverkoop  aan Duitsland  te  verdienen  vielen, 
zorgden ervoor dat de graanvoorraad  in Nederland  zelf  snel daalde,  te meer omdat grote 
graanleveranciers  in  Oost‐Europa  door  oorlogsgeweld  vrijwel  onbereikbaar  waren 
geworden.  Tot  overmaat  van  ramp  verliep  de  Nederlandse  graanoogst  (in  vredestijd 
overigens al vrij gering) bijzonder traag, omdat veel boeren gemobiliseerd waren.48 Opnieuw 
dreigde massale  paniek. Om  de  in  het  binnenland  sterk  gestegen  graanprijzen  omlaag  te 
brengen  en  de  voorraad  enigszins  op  peil  te  houden,  ging  Den  Haag  ertoe  over  om 
voorraden graan in beslag te nemen. De situatie was zo ernstig, dat zelfs enkele rijnlichters, 
geladen met nog voor het uitbreken van de oorlog gekocht Amerikaans graan op hun weg 
naar Duitsland bij de grensovergang Lobith werden gevorderd. Een grove schending van de 
Akte  van Mannheim,  vond  ook  de  Duitse  gezant  in  Den  Haag:  Berlijn  had  uiteraard  alle 
begrip voor de moeilijke situatie waarin Nederland zich bevond, maar moest toch ‘an ihrem 
durch die Rheinschifffahrtsakte garantierten Rechte der Durchfuhr unbedingt festhalten’.49 

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken,  John Loudon, verzon een  list om 
zich uit de situatie  te  redden zonder de graanlichters  te hoeven  teruggeven. Hij vroeg het 
Nederlandse gezantschap  in Berlijn aan de Duitse  regering door  te geven dat de  in beslag 
genomen goederen bij de douane in Rotterdam waren ingeklaard als ‘invoer tot verbruik’ in 
Nederland;  als  ze  bedoeld  waren  geweest  voor  doorvoer,  hadden  ze  moeten  zijn 
aangegeven als ‘invoer uit het vrije verkeer’. Het onderscheid tussen deze twee was echter, 
zoals  in  vorige hoofdstuk  al  is  aangetoond,  volstrekt  theoretisch, maar niettemin officieel 
vastgelegd.  Het  staaltje  blufpoker  van  minister  Loudon  was  echter  niet  zonder  gevaar: 
Duitsland  zou  dit  kunnen  beschouwen  als  het  eenzijdig  opzeggen  van  het  Verdrag  van 
Mannheim, met  alle  gevolgen  van  dien.50 Zodra  de Nederlandse  gezant  in  Berlijn, W.A.F. 
baron Gevers, zijn opdracht van de minister ontving, snelde hij per auto naar de Nederlandse 

                                                            

46 Smidt, De regulering, 10. Zo kreeg handelaar Heinrich Theusen eind oktober 1914 alsnog toestemming om 
rogge en hooi uit te voeren, omdat uit onderzoek van zijn kasboeken gebleken was dat de transactie vóór 1 
augustus 1914 afgerond was. NA 2.05.23/658: Treub aan Heinrich Theusen, 31 oktober 1914 afd. invoerrechten 
no. 149. 
47 Frey, 'Trade, Ships', 543‐544; Frey, Der Erste Weltkrieg, 39‐40; Frey, 'Transatlantische Vermittler', 181‐182. 
48 Moeyes, Buiten schot, 175; Moore, Economic Aspects, 74. 
49 BPNL IV, doc. nr. 75, 48‐49: Note verbale van Von Müller, n.d. [18 augustus 1914]. 
50 BPNL IV, doc. nr. 71, 45: Nota van W.I. Doude van Troostwijk, chef van het kabinet van de minister van 
Buitenlandse Zaken, 17 augustus 1914. 
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grens  om  zo  zijn  superieur  persoonlijk  over  te  halen  toch  alsjeblieft  geen  overhaaste 
beslissingen te nemen; de relaties tussen Nederland en Duitsland, en misschien zelfs de lieve 
vrede, stonden op het spel.51 Loudon krabbelde daarop snel terug, en vertelde Gevers aan 
Berlijn te melden dat het in beslag nemen van het graan een ‘algemeene maatregel’ betrof, 
die  er  niet  op  gericht  was  doorvoer  onmogelijk  te maken:  Nederland  zou  de  Akte  van 
Mannheim eerbiedigen.52 
  De nauw verbonden kwesties van het nijpende graangebrek en de doorvoer ervan in 
oorlogstijd werden op 17 augustus in de ministerraad besproken. De ministers besloten om 
het uitvoerverbod  voor  graan  gewoon  te handhaven – minister Treub meldde dat er nog 
maar voor twintig dagen voorraad beschikbaar was ‐  maar de rijnlichters weer hun weg naar 
Duitsland  te  laten  vervolgen.53 In  het  verlengde  hiervan  publiceerde  de  regering  op  21 
augustus  in  een  speciaal  nummer  van  de  Staatscourant,  hoogstwaarschijnlijk  vooral  voor 
Duitse consumptie bedoeld, een ‘definitie’ van doorvoer die volstrekt aansloot bij de wensen 
van de Duitse regering. Volgens  ‘handelsusantiën’, dus net als vóór augustus 1914, zou het 
mogelijk blijven om  goederen  ‘aan order’  te  adresseren.  Ladingen op weg naar Duitsland 
hoefden dus pas bij aankomst  in Rotterdam te worden omgeklaard tot  ‘invoer uit het vrije 
verkeer’:  voor  hun  reis  overzee  naar  de  overslaghaven  volstond  het  om  “Nederland”  als 
eindbestemming in de scheepspapieren op te nemen.54  

De bedoeling van deze openbaarmaking was om definitief de Duitse zorgen weg te 
nemen  dat  transporten  over  de Rijn  die  voor  de  oorlog waren  ingevoerd  alsnog  door  de 
Nederlandse regering in beslag genomen zouden worden (zoals met de rijnlichters gebeurd 
was).  Maar  zij  had  als  onbedoeld  en  ongewenst  neveneffect  dat  de  schijnwerpers  van 
Duitslands tegenstanders expliciet op Nederland zouden worden gericht. 

 
2.4 – 'Subject to certain additions and modifications’ 
  
Een  belangrijke  voorwaarde  voor  het  ongestoord  gebruik  van  Rotterdam  en  de  Rijn  als 
Duitse  ‘Luftröhre’ was de vraag hoe de Entente‐landen het  internationaal recht aangaande 
neutrale  handelsschepen  in  oorlogstijd  zouden  interpreteren.  Dat  was  bepaald  geen 
uitgemaakte zaak: de Declaratie van Londen was  immers wel ondertekend door het Britse 
parlement maar nooit geratificeerd door de Britse regering, waarmee zij  feitelijk een dode 
letter was. Desondanks  leek het er  in de begindagen van de oorlog op alsof zowel Entente 
als Centralen zich wel degelijk aan de regels van de Declaratie wilden houden. Op 4 augustus 
publiceerde de Britse regering een  ‘Order  in Council’ (een Koninklijk Besluit) waarin zij een 
overzicht  gaf  van  de  goederen  die  zij  als  absolute  dan  wel  relatieve  contrabande 
beschouwde.  Deze  lijsten  kwamen  vrijwel  exact  overeen met  de  afspraken  die  hierover 

                                                            

51 BPNL IV, doc. nr 67, 44: Telegram Gevers aan Loudon, 16 augustus 1914. Gevers hoopte dat er sprake was 
van een  ‘misverstand, waarvan spoedige opheldering dringend wenschelijk’ is.  
52 BPNL IV, doc. nr. 80, 52: Telegram Loudon aan Gevers, 20 augustus 1914. Johan den Hertog beweert (Den 
Hertog, Cort van der Linden, 439‐440) dat Loudon uit onwetendheid handelt. Ik zal later in dit hoofdstuk 
toelichten waarom mij dat onwaarschijnlijk lijkt. 
53 NA 2.02.05.02/134, nos. 55 en 57: Notulen ministerraad 17 en 21 augustus 1914. 
54 Staatscourant 21 augustus 1914 no. 195 A. 
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waren  vastgelegd  in  de  Declaratie  van  Londen.55 Dat  was  een  flinke  stap  in  de  goede 
richting, vond de Amerikaanse regering. Deze vroeg vervolgens aan alle oorlogvoerenden of 
zij nog een stap verder wilden gaan, en voor het oog van de wereld wilden beloven zich voor 
de duur van de oorlog aan de regels en voorschriften van de Declaratie te houden: dat zou 
voor  zowel  neutralen  als  oorlogvoerenden  duidelijkheid  scheppen. 56  De  Duitse  en 
Oostenrijks‐Hongaarse  regeringen  reageerden  vrijwel  onmiddellijk  dat  zij  graag  akkoord 
gingen met het Amerikaanse voorstel, mits de Entente‐landen hetzelfde zouden doen. 57 Hun 
antwoord liet echter even op zich wachten. 
  Aanvankelijk  leek  er  geen  wolkje  aan  de  lucht.  Op  11  augustus  stelde  de  Britse 
marine  voor  om  de  Naval  Prize  Manual,  de  al  enige  jaren  van  te  voren  opgestelde 
“handleiding” voor marine‐personeel over de te volgen regels inzake vijandelijke en neutrale 
handelsschepen, contrabande en blokkade, voor de duur van de oorlog als  leidraad aan te 
nemen. Deze Naval Prize Manual bevatte een soort verkorte, praktische handleiding tot de 
regels  van  de  Declaratie  van  Londen,  waarvan  de  Admiraliteit  had  verwacht  dat  deze 
uiteindelijk toch wel geratificeerd zou worden.58 De Franse regering leek er hetzelfde over te 
denken, en stuurde, eveneens op 11 augustus, een voorstel naar de Britse hoofdstad voor 
een  Frans  Décret  waarin  de  regels  van  de  Declaratie  onverkort  en  zonder  voorbehoud 
werden  overgenomen. 59  Maar  de  juridisch  adviseur  van  het  Britse  ministerie  van 
Buitenlandse Zaken, C.J.B. Hurst, voorzag twee kleine problemen. Allereerst waren er kleine, 
technische verschillen tussen de Manual en de Declaratie. Maar veel moeten we ons van die 
verschillen  niet  voorstellen,  aldus Hurst:  de Manual  bevatte  ‘practically  the whole  of  the 
Declaration of London’. Problematischer was het feit dat aanname van de Declaratie zonder 
overleg met  de  Conservatieve  oppositie  tot  een  politieke  rel  zou  kunnen  leiden  die  de 
regering in oorlogstijd natuurlijk niet kon gebruiken.60 Sir Edward Grey, de Foreign Secretary, 
vond het echter ‘not necessary’ met de Conservatieven te overleggen. Op zijn voorstel werd 
een regeringsverklaring voorbereid, die mede door de Admiraliteit ondertekend zou worden, 
waarin  de Manual  onverkort  als  leidraad  voor  het  optreden  jegens  neutrale  handel  zou 
worden aangenomen en de kleine verschillen tussen Declaratie en Manual toegelicht.61  

                                                            

55 De Order in Council van 4 augustus 1914 staat afgedrukt in Bell, A history of the blockade, 722. Op één punt 
week de Britse regering af van de Declaratie van Londen: vliegtuigen en vliegtuigonderdelen werden eenzijdig 
tot absolute contrabande verklaard. Aangezien burgerluchtvaart in 1914 nog niet bestond, maakten neutralen 
hiertegen geen bezwaar. Papers relating to the foreign relations of the United States [FRUS] 1914, Supplement: 
The World War [Suppl.], 215‐216: Telegram van de Amerikaanse gezant in Londen W.H. Page aan de 
Amerikaanse staatssecretaris van buitenlandse zaken W.J. Bryan, 5 augustus 1914. 
56 FRUS 1914 Suppl., 216: Telegram Bryan aan Page, 6 augustus 1914. 
57 FRUS 1914 Suppl., 216: Telegram van de Amerikaanse gezant te Berlijn, J.W. Gerard, aan Bryan, 10 augustus 
1914. 
58 BNA FO 372/588, 38186: Grey aan W. Graham Greene [Admiraliteit], 30 juli 1914; ADM 116/1233: 
Admiraliteit aan Grey, 11 augustus 1914, met aantekening van admiraal Sir E. Slade. 
59 BNA ADM 116/1233, 39007: Sir Francis Bertie, de Britse ambassadeur te Parijs, aan Grey, 11 augustus 1914 
no. 60 Treaty, met bijgevoegd een proeve van een Décret. 
60 De Conservatieven hadden immers veel kabaal gemaakt tijdens het debat rondom de ratificatie in 1911. 
61 BNA ADM 116‐1233: Memorandum van Hurst, ‘Declaration of London’, 10 augustus 1914, met een 
aantekening van Grey, 10 augustus 1914. 



 

     

 

56

  Deze  regeringsverklaring  zou  echter  nooit worden  uitgegeven. Want  terwijl  Britse 
regeringsfunctionarissen  zaten  te  steggelen  over  vorm  en  inhoud  van  Grey’s  verklaring, 
werden de Britse en Franse troepen  in België en Noordwest‐Frankrijk door de oprukkende 
Duitsers steeds verder teruggedrongen. Ondertussen verliep de Entente‐campagne tegen de 
Duitse handelsvloot voorspoedig;  zo voorspoedig, dat  in Londen het gerucht ontstond dat 
het  vijandige  leger  ernstig  in  de  problemen  was  gekomen  door  de  vele 
scheepsaanhoudingen.  De  Duitse  legerleiding  zou  geen  voorraden  hebben  aangelegd,  en 
daar nu een hoge prijs voor moeten betalen: Duitse soldaten zouden zich massaal overgeven 
omdat  ze  zo’n honger hadden! The Times meldde bijvoorbeeld op 11 augustus dat Duitse 
troepen,  die  door  de  Fransen  gevangen  waren  genomen,  al  drie  dagen  niet  hadden 
gegeten. 62  Tegelijkertijd  bereikten  rapporten  de  Britse  regering  over  de  immense 
hoeveelheden  graan  die  in  Rotterdam  werden  verhandeld  namens  Duitsland. 63  Deze 
graanhandel, zo waarschuwde de minister van Financiën David Lloyd George zijn collega’s in 
de  ministerraad,  was  indicatief  voor  Duitse  regeringsmaatregelen  om  de  fout  van  hun 
legerleiding  te  herstellen:  Berlijn  zou  de  hele  graaninvoer  en  –distributie  naar  zich  toe 
hebben getrokken, en in Amerika grote hoeveelheden graan gekocht hebben die onderweg 
zouden zijn naar Rotterdam.64 Op 13 augustus stelde Grey dan ook voor om de Duitse én de 
zeehavens van alle neutrale  landen grenzend aan Duitsland, waaronder dus Rotterdam  te 
blokkeren, volgens de regels van de Declaratie van Londen.65 
  Zo’n  “formele”  blokkade  had  echter  een  onoverkomelijk  praktisch  bezwaar.  De 
Declaratie van Londen eiste dat de Britse vloot de Duitse Oostzeehavens fysiek zou afsluiten. 
Dat  was  zo  goed  als  onmogelijk,  waardoor  deze  optie  vrijwel  meteen  weer  van  tafel 
verdween. In plaats daarvan stelde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken een concept 
van een nieuwe Order  in Council op, waarin de  regering beloofde  te handelen niet naar, 
maar  in  de  geest  van  de  Declaratie.  De  Britse marine,  aldus  dit  concept,  zou  op  enkele 
punten afwijken van de tijdens de Zeerechtconferentie van 1908‐1909 gemaakte afspraken. 
Graan, dat volgens de Declaratie “vrij” goed was, zou verhuizen naar de categorie “relatieve 
contrabande”, evenals alle andere voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Dit was 
op  het  randje  van  wat  de  Declaratie  toestond:  er  was  inderdaad  een  clausule  die  het 
mogelijk maakte om vrije goederen tot relatieve contrabande te bestempelen als deze voor 
het  vijandelijke  leger  bestemd waren. Om  te  voorkomen  dat  hiervan  unilateraal  gebruik 
gemaakt  kon  worden,  kon  de  vijand  in  kwestie  hiertegen  bezwaar  maken  bij  het 
internationale  prijsgerecht.  Maar  omdat  de  Declaratie  nooit  was  geratificeerd  en  dit 
prijsgerecht dus ook nog niet was opgericht, was dit  in de praktijk onmogelijk. Een tweede 
wijziging was juridisch gezien nog schimmiger. In de Declaratie van Londen was afgesproken 
dat  een  oorlogvoerend  land  het  recht  had  neutrale  schepen  met  relatieve 

                                                            

62 The Times, 11 augustus 1914, 6. Cf. Watson, Britain's Dutch Policy, 69; Marsden, 'Blockade' 
63 BNA FO 368‐1026, 39146: Pillmann & Phillips aan Grey, 14 augustus 1914; idem, 39364: Maxse aan Grey, 13 
augustus 1914, no. 127; idem, 41704: Belgische Legatie te Londen aan Grey, 20 augustus 1914. 
64 BNA CAB 41/35/28: Cabinet letter van de Britse minister‐president H.H. Asquith aan de koning George V, 12 
augustus 1914, Deze cabinet letters bevatten verslagen van de bijeenkomsten van het Britse kabinet bedoeld 
voor de koning. Lloyd George zegt volgens de notulen dat de goederen op weg waren van New York naar 
Rotterdam, maar dat deze ‘undoubtedly’ bestemd waren voor ‘the German market’.  
65 BNA CAB 41/35/29: Cabinet letter Asquith aan George V, 13 augustus 1914. 
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contrabandelading aan te houden en  in beslag te nemen, als deze glasharde bewijzen had 
dat de  lading  in kwestie een militaire, en geen civiele bestemming had. De Britse marine, 
aldus de  concept‐Order  in Council,  zou daarentegen  genoegen nemen met  ‘any  sufficient 
evidence’  dat  relatieve  contrabande  voor  de  vijand  bestemd  was.  Vrij  vertaald:  als  de 
kapitein  van  een Brits oorlogsschip  vermoedt dat  een  lading  aan boord  van  een neutraal 
schip eigenlijk voor de vijand bestemd is, mag hij deze aanhouden en naar Groot‐Brittannië 
opbrengen.66 

De Marine  had,  bij monde  van  vice‐admiraal  E.  Slade,  grote  bezwaren  tegen  de 
plannen  van Grey’s ministerie.  Slade merkte namelijk  (terecht)  op  dat  de  eis  dat  er  hard 
bewijs moest zijn voordat relatieve contrabande in beslag kon worden genomen niet alleen 
vermeld  stond  in  de  niet‐geratificeerde  Declaratie  van  Londen,  maar  ook  in  de  Britse 
nationale wetgeving betreffende contrabande. De kans dat de  inbeslagname door neutrale 
handelaren en reders voor een Britse “prijsrechter” met succes zou worden aangevochten, 
was dus heel groot, evenals de kans dat de Britse  regering miljoenen  in  compensatie  zou 
moeten  betalen  en  ernstig  in  verlegenheid  zou  worden  gebracht  ten  opzichte  van  de 
regeringen van neutrale landen.67 

De bezwaren van Slade wogen zo zwaar dat deze besproken werden  in een speciaal 
ingelaste  vergadering  op  het  Foreign Office waarbij,  naast  de  leden  van  het  kabinet,  ook 
vertegenwoordigers van de Admiraliteit en juridisch adviseur Hurst aanwezig waren. Tijdens 
deze  vergadering,  die  op  19  augustus  gehouden werd,  kwam minister  van  Binnenlandse 
Zaken Reginald McKenna met een ingenieuze oplossing. Hij had namelijk uit ‘reliable reports’ 
vernomen  dat  de  Duitse  regering  alle  graanaanvoer  in  handen  had  genomen,  om  zo  de 
tekorten  die  ontstaan  zouden  zijn  aan  te  kunnen  vullen.  Graan  dat  via  Nederland  in 
Duitsland zou belanden, was dus bestemd voor het Duitse  leger. Het probleem was nu dat 
het volgens de Declaratie onmogelijk was om graan dat via Nederland op weg was naar de 
vijand  aan  te  houden:  graan  kon  namelijk  wel  tot  relatieve,  maar  niet  tot  absolute 
contrabande worden gebombardeerd, en de doctrine van de voortgezette  reis was alleen 
van  toepassing  op  de  laatste,  en  niet  op  de  eerste  categorie.    Maar  dat  was  geen 
onoverkomelijk  probleem,  aldus McKenna.  De  Britse  nationale wetgeving  aangaande  het 
prijsnemen van neutrale schepen en ladingen was nooit aangepast aan de regels van de nog 
niet  geratificeerde Declaratie  van  Londen,  en  deze  stond wel  toe dat de doctrine  van de 
voortgezette reis zou worden toegepast op relatieve contrabande. Problemen met de Britse 
prijsrechter waren zo dus niet te verwachten, net zo min als met de neutrale Nederlandse 
regering, redeneerde McKenna: deze had immers zelf alle uitvoer van tarwe naar Duitsland 
verboden  en  zelfs  hele  schepen  vol  met  graan  op  weg  naar  Duitsland  aangehouden!68 
McKenna  kon  op  19  augustus  natuurlijk  nog  niet  weten  van  de  moeilijkheden  die  de 
Nederlandse  regering  met  Duitsland  had  gehad,  die  uiteindelijk  zouden  leiden  tot  de 
publicatie van de doorvoer‐definitie op 21 augustus. 

                                                            

66 ADM 116/1233: Grey aan Admiraliteit, 14 augustus 1914, met bijgevoegd 'Memorandum, 14 augustus 1914. 
67 ADM 116/1233: Slade aan Grey, 15 augustus 1914. 
68 ADM 116/1233: ‘Declaration of London. Conference held at the Foreign Office, 19th August 1914'; idem: 
concept‐brief van Winston Churchill, het civiele hoofd van de Britse marine, aan de commanders‐in‐chief van 
de vloot, n.d. [circa 20 augustus 1914], no. M‐15489. 
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   McKenna’s suggesties werden verwerkt in een nieuwe Order in Council, die de Britse 
regering op 20 augustus wereldkundig maakte. Daarin viel  te  lezen dat de Britse  regering 
zich  zou  gedragen  naar  de  Declaratie  van  Londen,  'subject  to  certain  additions  and 
modifications therein [...] rendered necessary by the special conditions of the present war'. 
Maar  na  deze  geruststellende  inleiding werd met  enkele  pennestreken  de  bodem  onder 
diezelfde Declaratie van Londen geslagen. De Britse regering zou zich namelijk voortaan het 
recht  voorbehouden  om  elke  vorm  van  contrabande  die  volgens  ‘reliable  reports’  een 
vijandige eindbestemming hadden, op elk punt van de  reis op  te brengen en  in beslag  te 
nemen. Een neutrale kapitein zou dit alleen kunnen voorkomen als hij glasharde bewijzen bij 
zich  had  dat  de  lading  geen  vijandige  eindbestemming  had.  Zodoende  werd  dus  het 
onderscheid tussen absolute en relatieve contrabande de facto opgeheven, en de bewijslast 
verplaatst  van  de  belligerente  naar  de  neutrale  kapitein. 69  De  Franse  en  Russische 
regeringen lieten bovendien weten de Britse “interpretatie” van de Declaratie van Londen te 
delen,  en  stelden  hun  vloten  beschikbaar  om  alle  toegangspoorten  van  Duitsland 
onbereikbaar te maken voor alle vormen van contrabande, in het bijzonder levensmiddelen 
voor het leger.70 Met enkele pennenstreken haalde de Order in Council, onder het mom van 
een  enkel  in  verband met  de  oorlogsomstandigheden  noodzakelijk  aanpassinkje,  zo  twee 
pijlers onder de Declaratie van Londen vandaan:  
  Sommige historici zien in de Order in Council van 20 augustus het bewijs dat de Britse 
regering nooit van plan was geweest zich aan de Declaratie van Londen te houden, en dat de 
economische oorlog die er uit voortsproot onderdeel is van een soort “samenzwering” die al 
gaande was vanaf de  vroege  jaren 1910.71 Het  lijkt  inderdaad nogal  vreemd dat de Britse 
regering  zich eerst  inzet  voor de  ratificatie  van de Declaratie om haar  vervolgens,  zestien 
dagen na de oorlogsverklaring aan Duitsland, al weer overboord te zetten. John W. Coogan 
en Avner Offer hebben echter op basis van uitgebreid archiefonderzoek aangetoond dat de 
Order  in  Council  van  20  augustus  1914  voortkwam  uit  de  specifieke  gebeurtenissen  van 
begin  augustus  1914,  en  dus  niet  het  resultaat  is  van  een  bewuste  misleiding.72 Mijn 
interpretatie  sluit  bij  die  van  hen  aan,  maar  voegt  daar  een,  naar  mijn  mening,  zeer 
belangrijk element aan toe. De Order in Council was expliciet bedoeld om te voorkomen dat 
graan via Rotterdam bij de Duitse legers zou belanden, en de besluitvorming over eventuele 
“wijzigingen” in de Declaratie van Londen werd zeer vergemakkelijkt – wellicht zelfs mogelijk 
gemaakt – doordat de Britten dachten dat Nederland alle doorvoer van granen en andere 
voedingsmiddelen had verboden.73 Als de Britse regering namelijk van te voren had geweten 

                                                            

69 De Order in Council van 20 augustus 1914 is in zijn geheel afgedrukt in Bell, A history of the blockade, 712. 
70 Siney, Allied Blockade, 22. 
71 Andriessen, 'Britse blokkade', 149‐151. Cf.  Semmel, Liberalism & Naval Strategy, 141‐144. 
72 Offer, Agrarian Interpretation, 227‐9, 276‐282; Coogan, The End of Neutrality, 148‐162. 
73 Dat blijkt onder andere aan het verzoek dat de Britse regering aan de Fransen stuurden om hun Décret aan te 
passen aan de nieuwe Order in Council. BNA ADM 116‐1233: Grey aan Paul Cambon, de Franse ambassadeur in 
Londen, 20 augustus 1914, met bijgevoegd memorandum. Churchill had al op 17 augustus benadrukt dat de 
Britse maatregelen moesten voorkomen dat Rotterdam ‘effectively a base for the enemy’s supplies’ zou 
worden. BNA ADM 116/1233, 15498: Aantekening van Churchill, 17 augustus 1914. Cf. BNA ADM 116/1233: 
Proeve van een brief van het hoofdkwartier van de Admiraliteit aan alle opperbevelhebbers ('Cs‐in‐C'), n.d. 
[circa 20 augusus 1914], no. M‐15489; BNA ADM 116/1233: 'Minutes of a meeting of the Co‐ordinating 
Committee held in the Home Secretary's room on Thursday August 27, 1914, at 6:30 P.M.'. 
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dat de “wijzigingen” heibel met neutraal Nederland zou veroorzaken, was zij wellicht niet zo 
voortvarend  te werk gegaan. Want  ruzie met kleine neutrale  landen als Nederland bracht 
inherente  risico’s  met  zich  mee  (niet  in  de  laatste  plaats  omdat  de  Britse  regering, 
verwijzende naar België, van alle daken schreeuwde dat het opkwam voor de rechten van 
kleine  landen), maar een  zo mogelijk nog groter gevaar was dat de  kleine neutralen hulp 
zouden zoeken bij het machtige, en eveneens neutrale, Amerika. McKenna meende echter 
dat  door  de  uitvoerverboden  van  de  Nederlandse  regering  deze  gevaren  waren 
geminimaliseerd. 
  Opvallend genoeg waren alle drie de vooronderstellingen waarop de Britse regering 
haar besluitvorming baseerde  (het Duitse  leger  lijdt  aan  ernstig  voedselgebrek, de Duitse 
regering heeft alle aanvoer van graan overgenomen en de Nederlandse  regering heeft de 
doorvoer  van  voedsel  verboden)  niet  juist. De  voedselproblemen  van  het Duitse  leger  te 
velde hadden veel meer te maken met transportmoeilijkheden en de door de snelle opmars 
te  lang  geworden  aanvoerlijnen  dan met  gebrekkige  voorraden.74 De Duitse  regering  zou 
zich daarom pas vanaf 1915 intensief gaan bemoeien met de voedselvoorziening; tot die tijd 
werd  alle  import  in  principe  door  privé‐personen  geregeld.75 De  aanname wat Nederland 
betreft  was  op  basis  van  de  informatie  die  McKenna  had  niet  zozeer  fout,  maar  wel 
onvolledig, en zou op 21 augustus worden achterhaald door de publicatie van de “definitie” 
van  doorvoer.  Deze  laatste misrekening  zou  verstrekkende  gevolgen  hebben,  niet  alleen 
voor Nederland, Groot‐Brittannië en Duitsland, maar ook (zij het indirect) voor de Verenigde 
Staten.  
 
2.5 – Tussen wal en schip 
 
Meteen na het uitvaardigen van de Order  in Council op 20 augustus 1914 kreeg de Britse 
marine  orders  zich  vooral  te  concentreren  op  schepen met  bestemming Nederland.76 Nu 
waren die Nederlandse koopvaardijschepen, die  in de eerste oorlogsweken het  ruime  sop 
durfden  te kiezen, al enigszins gewend geraakt aan de meer dan gewone  interesse die de 
geallieerde  oorlogsschepen  hadden  in  hun  lading.  Aanvankelijk  ging  het  de  Entente  om 
goederen die nog voor het uitbreken van de oorlog geladen waren met Duitse bestemming. 
Volgens de Declaratie van Londen mochten goederen die geadresseerd waren aan een adres 
in  een  vijandig  land  gewoon worden  aangehouden,  dus  openden  de  Entente  de  jacht  op 
Duitse schepen én op Duitse goederen aan boord van neutrale schepen. Eén van de eerste 
slachtoffers was het  s.s.  “Grotius”, die  ruim  voor het uitbreken  van de oorlog uit Batavia 

                                                            

74 Blom, Honger, 11, 23‐24. 
75 Dit zal in hoofdstuk 5 verder ter sprake komen. De Britse regering zocht in augustus en september 1914 
overigens naarstig naar bewijs dat de Duitse regering inderdaad de aanvoer en distributie van granen had 
gemonopoliseerd. Dit bewijs was nodig om voor een Prize Court eventueel in beslag genomen goederen 
verbeurd te laten verklaren (zie BNA FO 372/601, 52750/14: Foreign Office aan Restriction of Enemy Supplies 
Committee (RESC), 29 september 1914; idem, 52750: Proeve van een telegram aan de Britse Legaties in 
Nederland en Scandinavië, 29 september 1914). Half oktober 1914 kwam echter de teleurstellende mededeling 
binnen dat de Britse aanname fout was geweest, maar dit weerhield Britse prijsrechters er niet van neutrale 
graanladingen op weg naar Duitsland verbeurd te verklaren. FO 372/601, 61854: Johnstone aan Grey, 19 
oktober 1914 no. 184 Commercial. 
76 ADM 116/1233: Admiraliteit aan 'all ships', 20 augustus 1914. 
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richting Rotterdam was vertrokken. Eind  juli 1914 voer het  schip voor de Atlantische kust 
van  Frankrijk  toen  het  bericht  de  kapitein  bereikte  dat  er  oorlog  was  uitgebroken. 
Onmiddellijk  zette deze  koers naar het neutrale  Lissabon om daar beschutting  te  zoeken, 
maar het werd onderweg aangehouden door de Franse kruiser “Surcouf”, die het schip voor 
nadere inspectie naar de Britse haven Falmouth stuurde. Daar werd het schip van boven tot 
onder  onderzocht  op  jacht  naar  goederen  gericht  aan  een  Duits  adres.  De  Nederlandse 
gezant  in  Londen moest er aan  te pas komen om de Britse marine  te bewegen het  schip 
weer  te  laten gaan. Maar op de korte  reis van Groot‐Brittannië naar Nederland werd het 
schip nóg  tweemaal gecontroleerd. Naast ergernis  leverde dit kapitein en bemanning ook 
bijna  een  hartverzakking  op:  ‘Groote  consternatie  toen  ons  opeens met  een  stentorstem 
werd  toegeroepen:  “Where are  you bound  for?” Dat was de  vraag  van den  commandant 
eener duikboot die vlak bij de “Grotius” was opgedoken, zonder dat iemand er iets van had 
gemerkt.’77 

Na het  verschijnen  van de Order  in Council  van 20  augustus  stonden Nederlandse 
schepen  nóg meer  in  de  Britse  en  Franse  schijnwerpers.  Nu  waren  niet  alleen  “Duitse” 
goederen, maar alle lading met bestemming Nederland (en dan vooral Rotterdam) die op de 
uitgebreide  Britse  contrabandelijsten  voorkwamen,  verdacht.  Zo  kreeg  de  “Prins  der 
Nederlanden”,  dat  evenals  de  “Grotius”  op  de  terugreis  vanuit  Indië  door  de  oorlog was 
overvallen, op 22 augustus ook bezoek van de “Surcouf”. Toen bleek dat het schip geladen 
was met onder andere rijst, koffie, thee, cacao en maïs (allemaal voedingswaren, die volgens 
de Britse interpretatie van de Declaratie van Londen dus hoogstwaarschijnlijk via Rotterdam 
in  de magen  van  het  oprukkende Duitse  soldaten  zouden  verdwijnen),  kreeg  de  kapitein 
bevel  op  te  stomen  naar  Brest  voor  onderzoek  van  de  scheepspapieren.  In  de  uren  die 
volgden werd  het  schip  nog  vier  keer  (!)  gevisiteerd  door  verschillende  Britse  en  Franse 
oorlogsbodems, tot het op 23 augustus in de Franse haven aankwam. Daar hield de kapitein, 
kennelijk  een  amateur‐diplomaat,  onder  zijn  bemanning  een  collecte  voor  het  Franse  en 
Belgische  Rode  Kruis,  en  presenteerde  de  Franse  inspecteurs  de  opbrengst.  Of  dat  de 
doorslag  gaf  is  niet  zeker, maar wel  dat  het  schip  na  inspectie, weer mocht  vertrekken 
richting Amsterdam, inclusief lading.78 Andere schepen hadden minder geluk. De “Tambora” 
werd  door  de  Britse  kruiser  “Sutley”  aangehouden,  en moest  op  31  augustus  haar  hele 
lading aan cacao, rijst en andere etenswaren lossen. Zelfs de post werd van boord gehaald, 
kennelijk uit  vrees dat daar  stiekem  graankorrels  in  verstopt  zaten. Pas op 10  september 
kreeg de kapitein toestemming om naar huis te varen, waarna het nog een keer door een 
Frans én ook nog een keer door een Brits  schip werd geïnspecteerd.79 In  totaal wisten de 
Fransen en Britten gedurende de maand augustus 52 Nederlandse schepen te “vangen” en 
te  inspecteren, wat  vaak met  grote  vertragingen  en  dito  ergernis  en  geldelijke  verliezen 
gepaard ging.80  

                                                            

77 Vermeulen, '"Grotius"', 72. 
78 Versteegh, '"Prins der Nederlanden"', 59‐62. 
79 BPNL IV, doc. nr. 155, 124‐125: Minister van Koloniën T.B. Pleyte aan Loudon, 11 september 1914, bijlage bij 
Loudon aan De Marees van Swinderen en A.L.E. Ridder de Stuers, de Nederlandse gezant bij de Franse 
regering, 23 september 1914. 
80 Frey, Der Erste Weltkrieg, 114 
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De  vertragingen  zorgden  voor  een  onregelmatige  bezorging  van  goederen  in 
Nederland,  en  daarmee  voor  sterke  prijsschommelingen.  Daarbij  kwamen  lang  niet  alle 
ladingen  intact  door  de  Franco‐Britse  inspecties  in  de  Noordzee:  contrabandegoederen 
waarvan vermoed werd dat deze wel eens via de Rijn in Duitsland zouden kunnen belanden, 
werden  aangehouden  en  voor  een  Britse  prijsrechter  gebracht,  die moest  beoordelen  er 
voldoende  gronden  waren  voor  onteigening. 81  De  Rotterdamse  vakbondsleider  Johan 
Brautigam schetste in zijn memoires een treurig beeld van het effect dat dit alles had op zijn 
thuisstad: 

 
In de eerste oorlogsweek van 2‐8 augustus kwamen er maar 103 schepen. Des zondags 
waren het er nog 33 geweest, maar op vrijdag en zaterdag van die week was het aantal 
al gedaald tot 7 en 9 schepen. Het aanzien van de haven was bedroevend. De Boompjes, 
destijds de aanlegplaats van weekboten en de Batavierlijn, vertoonde een sombere stilte. 
Er was niets te doen. Het verkeer van sleperswagens langs Leuvehaven, Boompjes en de 
bruggen was bijna geheel verdwenen.82 

 
De Nederlandse  regering  hield  zich  ondertussen  bezig met  een  zo mogelijk  nog  ernstiger 
probleem: het nog altijd nijpende gebrek aan graan. Als noodmaatregel had de ministerraad 
op  21  augustus  besloten  om  zélf maar  graan  te  gaan  kopen.83 Minister  van  Buitenlandse 
Zaken Loudon had, met het oog op de scheepvaartmoeilijkheden, de Britten ingelicht en hen 
beloofd dat het  graan op de  Londense markt  gekocht  zou worden en dat de  regering de 
distributie ervan zelf ter hand zou nemen; zo kon hij garanderen dat het  ingevoerde graan 
echt alleen maar voor Nederlandse bakkerijen (en niet voor het Duitse leger) bestemd was.84 
A.G. Kröller, de graanmagnaat die nog geen twee weken eerder zijn diensten aan het Duitse 
Keizerrijk had aangeboden voor de aanvoer van Amerikaans  tarwe, werd als agent van de 
regering naar Engeland gestuurd om de  zaak  in orde  te maken.85 De Britse gezant  in Den 
Haag, Sir Alan Johnstone, dreigde echter roet in het eten te gooien. Op 22 augustus wees hij 
zijn regering op de inmiddels in de Staatscourant gepubliceerde ‘definitie’ van doorvoer, die 
de Haagse regeringsgarantie en de missie‐Kröller in een wel heel apart daglicht plaatst: aan 
de ene kant zou de Nederlandse regering door nood gedwongen zelf de graanhandel over 
nemen, maar  aan de andere  kant  kregen  rijnlichters  vol  graan  van diezelfde  regering  alle 
ruimte om hun reis naar Duitsland te vervolgen.86 

                                                            

81 BNA FO 371/2054: 50944: Johnstone aan Grey, 17 september 1914 no. 157 Commercial. Johnstone 
rapporteerde dat in augustus 1914 de Nederlandse schatkist £70,920 minder inkomsten uit invoerrechten had 
ontvangen dan in diezelfde periode een jaar eerder, volgens de gezant ‘a tremendous drop’. Cf. idem: 63263, 
Johnstone aan Grey, 22 oktober 1914 no. 189 Commercial. In De Nieuwe Courant, 17 september 1914, worden 
ook uitgebreide staten gegeven van teruglopende inkomsten uit invoerrechten. 
82 Brautigam, Langs de havens, 213‐214. 
83 NA 2.02.21.02/134, no. 57: Notulen ministerraad 21 augustus 1914. 
84 BNA FO 368/1026, 43477: Arthur Nicolson, Permanent Under Secretary for Foreign Affairs, aan Grey, met 
bijgevoegd een telegram van Loudon aan De Marees van Swinderen, 21 augustus 1914. 
85 NA 2.05.23/838, 20231: Wm. H. Müller & Co. aan Loudon, 3 september 1914 en idem, 20379: Telegram 
Loudon aan De Marees van Swinderen, 4 september 1914; BPNL IV, doc. nr. 128, 93: Loudon aan De Marees 
van Swinderen, 9 september 1914. 
86 BNA FO 368/1026, 42155: Telegram Maxse aan Nicolson, 29 augustus 1914, 'private'; BNA FO 368/1026, 
43555: Telegram Maxse aan Grey, 26 augustus 1914 no. 54. Uit cijfers van de Nederlandse regering blijkt, dat in 
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Johnstones mededeling was een flinke streep door de rekening van de Britse regering, 
die  de  Order  in  Council  nu  juist  had  uitgegeven  in  de  veronderstelling  dat  Nederland 
doorvoer van voedsel had verboden.87 De Britse regering, die nog altijd hoopte dat de Order 
in Council de troepen in België en Noord‐Frankrijk een flinke steun in de rug zou geven, was 
niet van plan de maatregel weer  in te trekken, en dus beval Grey zijn gezant  in Nederland 
aan Loudon te melden dat het kiezen of delen was: 

 
[Y]ou  should  inform  [the]  Dutch  Government  that  unless  they  can withdraw  [...]  the 
recent pronouncement  issued by the various Dutch Ministers  [de doorvoer‐definitie uit 
de Staatscourant, SK] we must treat as suspect and capture all foodstuffs consigned to 
Rotterdam unless accompanied by a definite guarantee from the Dutch Government not 
only  that  they  will  be  consumed  in  the  country,  but  that  they  will  not  release  for 
Germany equivalent supplies of foodstuffs in Holland at the time.88 

 
Loudon  kon  in  beide  gevallen  de  Britten  niet  ter wille  zijn.  Zijn  aanvaring met  de Duitse 
regering  had  hem  gewezen  op  het  belang  dat  Berlijn  stelde  bij  een  voor  hen  gunstige 
doorvoer‐regeling, en door deze (opnieuw) in te trekken zou hij een zeer ernstig diplomatiek 
incident  riskeren.  Daarbij  zou  het  intrekken  van  de  doorvoerdefinitie  betekenen  dat 
Nederland de Britse “interpretatie” van de Declaratie van Londen zou accepteren. Loudon 
was daartoe absoluut niet bereid, want door toe te geven aan de Britten zou de Nederlandse 
regering  impliciet accepteren dat  internationale  verdragen door de oorlogvoerenden naar 
believen gewijzigd konden worden, en dat zo’n wijziging zelfs kon  leiden tot het aanpassen 
van  Nederlandse  wetten.  Impliciet  zou  Nederland  daarmee  de  Akte  van  Mannheim  op 
instigatie  van  de  Entente  buiten  werking  stellen.  Het  zou  bovendien  de  Britse  regering 
kunnen uitnodigingen nóg meer “wijzigingen” voor te stellen, niet alleen in de Declaratie van 
Londen  maar  bijvoorbeeld  ook  in  de  conventies  van  de  Haagse  Vredesconferenties 
betreffende de rechten en plichten van neutralen  in oorlogstijd. Duitsland zou  in het beste 
geval  een  gelijksoortige  compensatie  van  Nederlands  recht  ten  gunste  van  hem  en  zijn 
bondgenoten eisen. Nederland  zou  in een negatieve  spiraal  van  compensaties naar beide 
zijden belanden, totdat één van de oorlogvoerenden besloot dat Nederland de grens tussen 
onzijdig en partijdig had overtreden. In het slechtste geval zou Duitsland Nederland botweg 
de oorlog verklaren wegens schending van de neutraliteit ten gunste van de Entente. Loudon 
liet dan ook aan de Britten weten dat er geen wijzigingen  in de doorvoerdefinitie konden 
worden aangebracht.89 De andere Britse optie, het geven van  regeringsgaranties, was ook 

                                                                                                                                                                                          

de periode 25‐27 augustus 1914 meer dan 12 miljoen kilo rijst, haver, maïs en graan vanuit Nederland naar 
Duitsland werden uit‐ of doorgevoerd. NA 2.05.23/838, 21159a‐22210: Ministerie van Financiën aan Snouck 
Hurgronje, 18 september 1914, bijgevoegd bij Loudon aan De Marees van Swinderen, 19 september 1914 afd. I 
en II no. 22321. 
87 BNA FO 368/1026, 41810/14: Aantekeningen van Hurst, 24 en 25 augustus 1914 bij Grey aan Churchill, n.d. 
[rond 21 augustus 1914]. 
88 BNA FO 368/1026/42155: telegram Johnstone aan Grey, 25 augustus 1914 no. 16 Commercial met 
aantekeningen van Hurst en Grey. Cf. BPNL IV doc. nr. 97, 68: Note verbale van Johnstone, 26 augustus 1914; 
BPNL IV doc. nr. 102, 73: Cijfertelegram Loudon aan De Marees van Swinderen, 28 augustus 1914. 
89 BNA FO 368/1026, 44424: Telegram Johnstone aan Grey, 29 augustus 1914 no. 28 Commercial; BPNL IV, doc. 
no. 113, 80‐81: Loudon aan De Marees van Swinderen, 31 augustus 1914. 
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geen oplossing. Alleen met heel veel pijn en moeite had de Nederlandse regering de Duitsers 
zover  gekregen  dat  zij  de  opschorting  van  het  Akte  van Mannheim  voor  granen  hadden 
geaccepteerd,  hoewel  de  regering wel  ruime  compensaties moest  betalen  voor  in  beslag 
genomen  lading  en  alle  vóór  het  uitbreken  van  de  oorlog  ingevoerde  granen wel moest 
doorlaten. De Duitse regering was gezwicht voor het argument “levensbelang”, maar dat kon 
Loudon niet blijven gebruiken. Bovendien was de regering niet bereid, of  in staat, om voor 
alle goederen die de Britten tot contrabande hadden verklaard een eigen distributiesysteem 
op  te  zetten.90 Tenslotte  dreigde  nog  het  gevaar  dat  de  Duitse  regering  zou  vinden  dat 
regeringsgaranties de Akte van Mannheim zouden uithollen, wat natuurlijk ook zo was. 
  Nu Johnstones ultimatum door Loudon was afgewezen, waren voor de Entente alle 
schepen  op weg  naar Nederland met  een  contrabandelading  expliciet  verdacht.  Als  zo’n 
schip door de Britse  vloot werd  aangehouden, werd deze uitgebreid  geïnspecteerd en  zo 
nodig, net als de  “Tambora” en de  “Grotius” was overkomen, naar een geallieerde haven 
gesleept. Daar werd informatie over de lading verzameld, die door het Britse ministerie van 
Buitenlandse Zaken werd geëvalueerd. Deze  informeerde vervolgens,  via het Nederlandse 
gezantschap  in  Londen, of Den Haag wilde  garanderen dat de  lading  in  kwestie niet naar 
Duitsland zou worden doorgevoerd.91 Vervolgens werden op het ministerie van Buitenlandse 
Zaken  en  het  gezantschap  in  Londen  bewijzen  verzameld  dat  de  scheepslading  voor 
Nederlands  gebruik  bedoeld  was,  waarvoor  ook  de  directe  belanghebbenden  werden 
ingeschakeld. Dit bewijsmateriaal werd daarop naar de Britse regering gestuurd, overigens 
zonder  dat  de Nederlandse  regering  officieel  uitspraken  deed  over  de  geldigheid  van  de 
verstrekte  informatie:  dat  zou  namelijk  gelijk  staan met  een  regeringsgarantie.  Zodra  de 
Britse regering er zelf ook van overtuigd was dat de betroffen handelaars te goeder trouw 
handelden,  kon  de  lading  in  principe,  en  onder  strikte  voorwaarden  weer  worden 
vrijgegeven. Deze voorwaarden hielden in dat de lading in kwestie niet ‘aan order’, maar ‘tot 
verbruik’  zouden worden  ingevoerd, dat er  voor het betreffende  goed een uitvoerverbod 
was uitgevaardigd, en dat de  importeur een  ‘sworn statement’ ondertekende waarbij deze 
plechtig beloofde de goederen niet aan vijanden van het Britse rijk te  leveren.92 Een echte 
garantie  tegen doorvoer vormden de plechtige belofte niet,  zeker niet omdat het voor de 
Britse regering vrijwel onmogelijk was om te controleren of de importeurs en handelaars in 
Nederland  zich er ook daadwerkelijk  aan hielden. De Britse  regering bleef daarom uiterst 
terughoudend in het vrijgeven van lading met bestemming Nederland.93  
  Gezien het dreigende gebrek aan graan was Loudon bereid om voor het door Kröller 
gekochte  graan  wél  een  regeringsgarantie  te  geven:  alleen  zo  kon  een  hongersnood 
voorkomen worden. Maar Grey wilde alleen graan aan regerings‐agent Kröller verkopen als 

                                                            

90 BNA FO 368/1026, 46221: Johnstone aan Grey, 2 september 1914 no. 111 Commercial. 
91 Osborne, Britain's Economic Blockade, 63. 
92 NA 2.06.079/1210: Wed. J. van Nelle aan de Commissie voor den Nederlandschen Handel, 3 oktober 1914. 
Deze brief bevat een typisch voorbeeld van de gang van zaken. De rol van de genoemde Commissie zal later in 
de hoofdtekst worden toegelicht. 
93 NA 2.06.079/1211: B.H. de Waal aan Kröller, 13 oktober 1914; De Waal, werkzaam op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, meende dat de garanties ‘feitelijk niets’ betekenden. Cf. NA 2.06.079/1212: CNH aan 
Loudon, 30 oktober 1914. 
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hij er van overtuigd was dat het alleen voor  ‘genuine Dutch consumption’   bestemd was.94 
Loudon besloot daarop dat de regering het graan zelf zou gaan distribueren (om eventuele 
fraude van tussenhandelaren te voorkomen), en het doorvoerverbod voor graan in stand te 
houden.  De  Duitsers  werden  van  die  laatste  beslissing  op  de  hoogte  gebracht,  en 
accepteerden deze alleen wegens het acute gebrek en de dreigende noodtoestand. Deze de 
facto schending van de Akte van Mannheim moest wel tot deze uitzondering beperkt blijven, 
verordonneerde Berlijn.95 Logistiek werd de aanvoer van  regeringsgraan  in handen gesteld 
van het op 26 augustus opgerichte Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel. 96 

Het ging hier echter om een uitzondering van bescheiden omvang: wat alle overige 
aanvoer  betrof werd  het  net  rondom  de  Nederlandse  zeehavens  vanaf  september  1914 
steeds  strakker  gespannen.  De  Entente‐vloten  kregen  opdracht  ‘special  steps’  te 
ondernemen om alle schepen op weg naar Nederland extra goed  in de gaten te houden.97 
De  methode  om  via  een  ‘sworn  declaration’  aangehouden  contrabandegoederen  los  te 
krijgen  was  tijdrovend  en  bepaald  geen  garantie  voor  succes.98 Pas  als  de  Nederlandse 
regering  eieren  voor  haar  geld  koos  en  de  Britten  hun  zin  gaf,  zouden  de  schepen weer 
kunnen varen en het  land weer met  contrabandegoederen bevoorraad worden, maar dat 
zou heel goed kunnen uitdraaien op een oorlog met Duitsland. Aan de andere kant zou een 
ruzie over contrabande de relaties met de Entente op het spel zetten, en de vraag was maar 
hoe  lang  de  Nederlandse  bevolking  het  zonder  overzeese  invoer  van  belangrijke 
levensmiddelen  zou  uithouden.  Dit  duivelse  dilemma  waarvoor  het  neutrale  Nederland 
geplaatst werd, kwam terecht op de borden van twee ministers: Treub en Loudon. 
 
2.6 – Officieel en officieus 
 

                                                            

94 BPNL IV, doc. nr. 92, 62‐2: De Marees van Swinderen aan Loudon, 24 augustus 1914. Cf. BNA CAB 37/121, 
112: 'Correspondence with Netherlands Government. September 1914'. 
95 BPNL IV, doc. nr. 94, 63‐65: Loudon aan Gevers, 25 augustus 1914 met bijgevoegde Nota Verbale en 
'Aanteekeningen' van de minister voor Gevers, n.d.; BPNL IV, doc. nr. 110, 78: Gevers aan Loudon, 30 augustus 
1914. Cf. FO 372/600, 41003: Telegram Johnstone aan Grey, 19 Aug. 1914 no. 106, Urgent. 
96 NA 2.06.001/10898: 'Gegevens betreffende Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Nederland tijdens den 
oorlog 1914‐1918, 1e gedeelte', 1‐2. Het geciteerde stuk betreft het eerste deel van een bundel die de 
Nederlandse regering na afloop van de Eerste Wereldoorlog samenstelde om de schade aan de economie op te 
nemen. Cf. KvK Amsterdam, Verslag 1913, 302‐303. Via het nieuwe Rijksbureau werd vanaf oktober 1915 ook 
veevoer (maïs) aangevoerd, om binnenlandse prijzen te drukken en zo het vlees niet duurder te maken dan 
nodig was. Ook hiervoor werd een overeenkomst getroffen met de Britse regering. NA 2.11.37.24/16: Notulen 
'Vergadering op 26 November 1914 ter bespreking van de maatregelen om tot overeenstemming te komen 
omtrent den invoer en de verstrekking van mais voor veevoer'; idem: 'Circulaire Nederlandsch Landouwcomité, 
9 oktober 1914. Cf. NRC 5 november 1914 Ochtendblad, 9 november 1914 Avondblad, 11 november 1914 
Avondblad; BNA FO 368/1026, 47089/14: Grey aan Johnstone, 11 september 1914 no. 54 Commercial; BNA FO 
368/1027, 52281: Board of Trade aan Grey, 22 september 1914 no. C 10200. 
97 BNA FO 368/1026, 47197: Instructies voor de vloot inzake 'Foodstuffs consigned to Holland', n.d. [circa 1 
september 1914], met aantekeningen van Hurst, 2 september 1914. Cf. idem, 48017: Board of Trade aan Grey, 
9 september 1914, met aantekeningen en bijlagen.  
98 Margarinefabriek Van den Bergh ging zelfs zo ver om aanvoeren van oliën en vetten los te krijgen dat zij 
aanbood de boeken te laten inspecteren door het Britse accountantsbureau Price Waterhouse & Co. BNA FO 
368/1027, 61204/14: Van den Bergh Ltd. aan Board of Trade 8 oktober 1914, en Board of Trade aan Van den 
Bergh, 10 oktober 1914. 
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Wim Treub, die tijdens de  financiële crisis van augustus 1914 een hoofdrol speelde, wordt 
door biografen neergezet als een briljante, zij het nogal grillige, bewindsman, die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zijn finest hour beleefde.99 Zijn bijnaam, ‘Minister Voorwaarts’, dankte 
hij aan het  feit dat hij maar één versnelling  leek te hebben: volle kracht vooruit.100 Daarbij 
wilde hij anderen, maar ook zichzelf, nog wel eens voorbij galopperen.101 Over John Loudon, 
de  in  volkenrecht  geschoolde  diplomaat,  zijn  de  geschiedvorsers minder  éénduidig.  Paul 
Moeyes kenschetst hem,  in navolging van C. Smit, als  iemand die  zich blindstaarde op de 
regeltjes  die  de  Nederlandse  neutraliteit  vormgaven,  en  daarom  politieke  flexibiliteit 
miste.102 Zijn vasthouden aan wat wel ‘academische neutraliteit’ is genoemd zou zich in deze 
visie slecht hebben verdragen met de realiteit van de oorlog, waardoor hij dan eens onnodig 
rechtlijnig, en dan weer onvergefelijk  zwak  zou hebben opgetreden.103 De Amerikaan Van 
Tuyll van Serooskerken is juist bijzonder positief over de rol van de minister.104 Buitenlandse 
Zaken‐kenner Rob van Vuurde en (in mindere mate) Cort van der Linden‐biograaf Johan den 
Hertog zijn het met hem eens; zij zien Loudon niet als starre, ouderwetse diplomaat, maar 
prijzen  juist  de  plooibaarheid  die  de minister  tentoonspreidde  binnen  de  kaders  van  het 
internationaal  recht  en  de  Nederlandse  neutraliteit. 105  Merkwaardigerwijs  staat  voor 
historici dan wél weer als een paal boven water dat Loudon, evenals Treub, “pro‐Entente” 
was.106 

Treubs  reactie  op  het  hierboven  omschreven  duivelse  dilemma  laten  inderdaad 
weinig  te  raden over  aan welke  kant  van de  loopgraaf  zijn  sympathieën  lagen. Mocht de 
neutraliteit  dan  toch  onverhoopt  opgegeven moeten worden,  raadde  Treub  zijn  collega‐
ministers  op  3  oktober  1914  aan  ‘dat  zooveel  mogelijk  gezorgd  moet  worden  de 
omstandigheden zoodanig te leiden, dat indien het noodig mocht worden […] actief deel te 
nemen aan den strijd, Nederland zeker zijn kan te staan aan de zijde waar het wegens zijn 
politiek en economisch belang behoort.’ Daarmee doelde hij op de democratieën Frankrijk 
en  Groot‐Brittannië,  en  niet  de  half‐autocratische  keizerrijken  Duitsland  en  Oostenrijk‐
Hongarije.107 Treub was namelijk erg bang dat het broeiende Nederlands‐Britse conflict over 
contrabande de Entente een verkeerd signaal afgaf, namelijk dat de Nederlandse neutraliteit 
meer  in het belang was van Duitsland dan van Nederland zelf.108 Als enige minister had hij 

                                                            

99 De Rooy, 'Treub', 80, 86. 
100 Esveld, Treub, 1 
101 Moeyes, Buiten schot, 169. 
102 Idem, 122. 
103 Citaat op Porter, Dutch neutrality, vii. Cf. Smit, 'Leidende personen in Nederland', 27, 31;  Kersten, 
Buitenlandse Zaken in ballingschap, 184. 
104 Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I, 5. 
105 Van Vuurde, 'Laveren en schipperen', 73, 78‐79; Den Hertog, Cort van der Linden, 443. Mijn ideeën over de 
discussie rondom John Loudon hebben zich deels gevormd tijdens gesprekken met Pepijn Corduwener, die over 
hem een zeer interessante scriptie schreef. Ik dank hem hiervoor. 
106 Van Vuurde, 'Laveren en schipperen', 71, 74; Smit, 'Leidende personen in Nederland', 32‐33. 
107 Het bepaald niet democratische Rusland, dat met de Entente meevocht, liet hij voor het gemak maar buiten 
beschouwing. BPNL IV, doc. nr. 171, 144‐155: Notulen van de ministerraad van 3 oktober 1914, citaat op 150. 
Uitgebreider analyses van de discussie in de ministerraad van 1 en 3 oktober 1914 zijn te vinden in Koch, 
'Nederland en de Eerste Wereldoorlog', 100‐103 en Den Hertog, Cort van der Linden, 415‐417. 
108 De Amsterdamse reder Ernst Heldring schetst in zijn dagboek de gemoedstoestand van de minister: ‘[I]k 
herinner mij een rendez‐vous met [Treub] in de eerste‐klassewachtkamer van het Centraal Station in 
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dan ook sterk geprotesteerd tegen de “definitie” van doorvoer;  liever had hij gezien dat er 
streng  onderscheid  gemaakt  zou  worden  tussen  “Duitse”  doorvoer  en  “Nederlandse” 
invoer.109 

Loudons opstelling laat zich minder gemakkelijk duiden. Aanvankelijk leek hij het wat 
doorvoer betreft geheel met Treub eens  te  zijn, maar  zodra Duitsland met  sabelgekletter 
dreigde was hij vrijwel onmiddellijk teruggekrabbeld. Sindsdien baseerde hij al zijn officiële 
communicatie  over  doorvoer  met  zowel  Duitsers  als  Britten  op  de  letter  van  het 
internationaal recht, in casu de Akte van Mannheim en de Declaraties van Parijs en Loudon. 
Maar officieus  liet hij aan de Britse  regering een heel ander geluid horen. Nog voordat hij 
namens  de Nederlandse  regering per  brief  op  de Order  in Council  van  20  augustus  1914 
reageerde,  liet hij de Britse  gezant onderhands weten dat doorvoer primair een Duits en 
geen Nederlands  belang was  en  dat  hij  ‘would wash  his  hands  of  the matter’.110 En  zelfs 
nadat hij officieel aan de Britse regering had verklaard geen concessies te kunnen doen in de 
vorm van regeringsgaranties voor invoer of een wijziging van de doorvoer‐“definitie”, liet hij 
tussen neus en lippen ook een heel ander geluid horen, zo liet Johnstone bijvoorbeeld op 5 
september aan zijn superieuren in Londen weten. 
 

His Excellency dislikes  the  idea of a guarantee and evidently dreads any arrangement, 
which may offend Germans. He said he would welcome any sort of arrangement, which 
could  be  kept  secret  between  Great  Britain  and  the  Netherlands,  but  on  further 
consideration admitted this seemed impossible.111 

 
Treub was  niet  van  deze  onmogelijkheid  overtuigd  en  besloot  daarom  het  heft  in  eigen 
handen te nemen. Hij greep de aankomst van een Britse handelsexpert in Nederland aan om 
– via het hoofd van de Afdeling Handel van zijn ministerie J.C.A. Everwijn – hem te vragen 
aan  Londen  door  te  geven  dat  hij  een  oplossing  zocht  voor  het  contrabandeconflict  en 
daarbij de Britten  ‘a  long way’ tegemoet wilde komen.112 De handelsexpert  in kwestie was 
Sir Francis Oppenheimer, een markante Britse diplomaat en Duitsland‐kenner die in de NOT‐
geschiedenis een zeer grote rol zou gaan spelen. Oppenheimer, een kind van Duits‐Joodse 
ouders  die  Engels  sprak met  een  zwaar Duits  accent, was  vanaf  1900  consul‐generaal  in 
Frankfurt  geweest  en  in  die  capaciteit  verantwoordelijk  voor  enkele  van  de  meest 
gedetailleerde  rapportages  die  de  Britse  regering  bij  het  uitbreken  van  de  Eerste 
Wereldoorlog had over de Duitse economie.113 Hij had  in augustus 1914 hals over kop zijn 
post moeten verlaten en was via Nederland naar Groot‐Brittannië gevaren, waar hij opnieuw 

                                                                                                                                                                                          

Amsterdam in de laatste dagen van Augustus, waarin hij de vrees uitdrukte, dat men [de Geallieerden] ons zou 
laten verhongeren en wij politiek of commercieel wel in den oorlog meegesleept zouden worden’. De Vries 
(red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 194. 
109 Treub, Oorlogstijd, 325; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 69‐70. 
110 BNA FO 368/1026, 41749: Telegram Johnstone aan Grey, 21 augustus 1914, no. 15 Commercial. 
111 BPNL VII, doc nr. 93, 128: Telegram Johnstone aan Grey, 5 september 1914. 
112 BNA FO 368/1029, 43186: Oppenheimer aan Hurst, 23 augustus 1914 no. 1; idem, 43965: Johnstone aan 
Grey, 26 augustus 1914 no. 103, met bijgevoegd Oppenheimer aan Johnstone, 26 augustus 1914 (twee maal); 
en Oppenheimer aan Hurst, 25 augustus 1914 no. 2. Cf. Porter, Dutch neutrality, 127‐128 
113 ‘[T]he guttural continental “R” [...] tinged my speech with a foreign accent’, schreef hij later in zijn biografie. 
Oppenheimer, Stranger Within, 72. 
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zijn  diensten  aan  zijn  adoptieve  vaderland  aanbood.114 Het  Foreign  Office  stuurde  hem 
daarop  terug  naar  Nederland  met  de  opdracht  te  voorkomen  dat  Duitse  agenten  de 
Nederlandse  oogst  zouden  opkopen  ten  behoeve  van  het  leger,  maar  hij  vond  de 
mededeling van Treub zo belangwekkend dat hij ogenblikkelijk de boot pakte om in Londen 
verslag uit te brengen. Grey gaf hem daarop opdracht om in Nederland onderhandelingen te 
voeren over een mogelijke diplomatieke oplossing van het handelsconflict.115 Dit was zeer in 
het  belang  van  de  Britse  regering:  zij waren  vooral  doodsbenauwd  dat  hun  “gewijzigde” 
Declaratie van Londen in Washington tot protesten zou leiden. Als ze er daarentegen zouden 
slagen om het onderhands met de neutralen op een akkoordje  te gooien,  zouden  ze hun 
“blokkade” van neutrale havens wellicht weer kunnen opheffen en hadden de Amerikanen 
weinig tot geen reden tot klagen meer.116  
  Een eerste succesvol onderonsje tussen Treub en Oppenheimer volgde al snel: nadat 
de laatste de eerste had laten weten dat de Britse regering zich ernstige zorgen maakte over 
de grootschalige verkoop van Indisch rubber aan Duitsers (die het zouden gebruikten om er 
stootkussens voor hun kanonnen van te maken), liet Treub – na advies bij zijn nieuwe beste 
vriend Van Aalst  te hebben  ingewonnen – doorschemeren dat de Britten rubber maar het 
beste  ook  tot  contrabande  konden  verklaren.  Treub  had  dan  een  legitiem  excuus  om 
scheepvaartlijnen  te  waarschuwen  geen  rubber  aan  te  voeren,  omdat  de  geallieerde 
schepen in de Noordzee het bij controle toch in beslag zouden nemen. Tegenover Duitsland 
kon hij de Britten de schuld geven.117 
   Ook op andere terreinen probeerde Treub de Britse regering officieus tegemoet te 
komen,  en  daarbij  kreeg  hij,  opnieuw,  hulp  van  Van  Aalst.  Deze  meldde  hem  op  12 
september  dat  de  Rotterdamse  firma  Wambersie  en  Zonen,  een  charter‐  en 
cargadoormaatschappij, in samenwerking met Duitse entrepreneurs een nieuw bedrijf wilde 
oprichten  en  daaronder  36  van  haar  sleepboten  onderbrengen.  Die  sleepboten  zouden 
vervolgens,  onder  Nederlandse  vlag  en  met  een  Nederlandse  bemanning,  voor  Duitse 
bedrijven of zelfs de Duitse regering gaan varen. De actie van Wambersie was overduidelijk 
een  juridische  truc  om  Nederlandse  schepen  plus  bemanning  zonder  enige  uit 
neutraliteitsoverwegingen voortspruitende beperkingen aan Duitsland over te dragen, maar 
het  was  in  principe  volstrekt  geoorloofd.  De  regering  kon  er  niets  tegen  doen,  ook  al 
waarschuwde  Van  Aalst  dat,  vooral  in  Rotterdam,  nepbedrijven  die  alleen  in  naam 
Nederlands waren  als paddenstoelen uit de  grond  schoten. Treub was het met Van Aalst 
eens dat deze nepbedrijen  formeel  'geene schending van neutraliteit vormde, doch goede 
Hollanders mochten toch niet doen, wat zij hadden gedaan’. Treub zou Treub niet zijn, als hij 
niet allang zijn gedachten over een mogelijke oplossing voor dit probleem had  laten gaan. 

                                                            

114 Zie over de achtergronden van Francis Oppenheimer McDermott, 'Oppenheimer', 207; Otte, 'Between 
Hammer and Anvil', 93‐94. Oppenheimers vlucht uit Duitsland wordt behandeld in Oppenheimer, Stranger 
Within, 229‐231. Voor de door Oppenheimer geschreven rapportages en hun waardering in de Britse 
hoofdstad, zie Offer, Agrarian Interpretation, 289‐293. 
115 OP I, map ‘Diary July/August 1914’, 13 augustus 1914; OP VII, map ‘Draft Chapter XIV ‐ ‘First World War (I)’’, 
15‐17; BNA FO 368/1029, 40984: Grey aan H.G. Chilton (de tweede handelsattaché van de Britse Legatie in Den 
Haag), 18 augustus 1914; BNA FO 800/88: Notulen RESC, 15 augustus 1914. 
116 OP VII, map 'First World War. The Blockade', 1. 
117 Dagboek Van Aalst, 5 september 1914, 3‐4.  
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Daarom vertelde hij Van Aalst meteen 'dat hij het zeer zou toejuichen, indien een Commissie 
van Advies van particulieren ontstond buiten de Regeering om, doch geheim  toch voeling 
houdende  met  haar,  die  op  deze  wijze  dergelijke  en  andere  verkeerde  zakendoenerij 
ontraden  kon'. 118  Treub  stelde  het  zich  zo  voor  dat  Van  Aalst  en  Kröller,  de  twee 
Nederlandse zakenlieden die sinds het begin van de oorlog het meest intensieve contact met 
de  regering  gehad  hadden,  de  kern  van  deze  commissie  zouden  vormen.  Zij  besloten  de 
Commissie  verder  klein  te  houden,  en  nodigden  als  lid  uit  de  volkenrechtexpert  prof. 
Cornelis  van  Vollenhoven,  de  Amsterdamse  oud‐reder  L.P.D.  Op  ten  Noort,  en  het 
Rotterdamse  Tweede  Kamerlid  Joost  van  Vollenhoven,  die  zélf  tegenover  Treub  had 
aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap.119 

Officieel  zou  de  Commissie  voor  den  Nederlandschen  Handel  (CNH),  zoals  deze 
gedoopt werd, dienen als een vraagbaak voor de Nederlandse handelswereld, en namens 
hen informatie inwinnen bij de strijdende partijen over bijvoorbeeld uitvoerverboden die in 
Duitsland of Groot‐Brittannië waren uitgevaardigd, of wetgeving  in oorlogvoerende  landen 
over handel met hen vijandige onderdanen.120 Ook zou de Commissie, die op 19 september 
1914 formeel werd opgericht, de Nederlandse handelswereld op de hoogte houden van het 
laatste nieuws rond contrabande.121 Officieus diende de CNH als een denktank voor minister 
Treub,  en  zou  deze  hem  (en  andere  ministeries)  op  de  hoogte  houden  van  nieuwe 
nepbedrijven  en  andere  transacties  die  ostentatief  voor  Nederland, maar  eigenlijk  voor 
Duitsland bedoeld waren.122 Ze hadden zelfs Treubs toestemming om aan de Britse regering 
informatie  door  te  geven  over  bedrijven  die  goederen  op  ‘sworn  declaration’  wilden 

                                                            

118 Dagboek Van Aalst, 12 september 1914, 6‐7, citaten op 7. Ook de Britse regering had de truc van Wambersie 
door: BNA FO 368/1027, 59847: telegram Bertie aan Grey, 15 oktober 1914 no. 407 Political. Ook het ministerie 
van Buitenlandse Zaken zat met deze ‘nepbedrijven’ in de maag, maar weigerde openlijk iets tegen hen te 
ondernemen, omdat de Duitse regering dan terecht de Nederlandse er van zou kunnen beschuldigen als 'den 
politiedienst der Entente mogendheden' op te treden, of te tornen aan het 'bestaand recht tot doorvoer'. NA 
2.05.23/766, map A250‐I: ‘‘Nota aan Zijne Excellentie [Loudon], naar aanleiding van den brief van den Minister 
van Financiën dd. 19 November j.l., Afd. Invoerrechten, no. 171’, door BuZa Afd. II, n.d. [20 november 1914], 
met bijgevoegd ‘Nota aan Zijne Excellentie [Treub] naar aanleiding van de lading van het s.s. Westerdijk’, n.d. 
119 Dagboek Van Aalst, 12 september 1914, 8. 
120 NA 2.06.079/1211: CNH aan Treub, 13 oktober 1914. De officiële, maar niet de officieuze, taak van de CNH 
wordt ook genoemd in De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 71‐72, die overigens – ten onrechte – 21 september 
1914 als oprichtingsdatum hanteert. 
121 Zo vroeg en kreeg de CNH van de Britse regering bijvoorbeeld kopieën van alle proclamaties betreffende 
handel tussen Britse staatsburgers en vijandelijke onderdanen, eventueel via tussenhandelaars. BNA FO 
368/1039, 52188/14: Grey aan Johnstone, 5 oktober 1914 no. 77 Commercial. 
122 Door middel van een advertentie (bijvoorbeeld in NRC 23 september 1914 Avondblad) werd de Nederlandse 
handelswereld op 17 september 1914 op de hoogte gebracht van de oprichting van de Commissie voor den 
Nederlandschen Handel. De advertentie vermeld overigens dat de leden van de CNH, ‘[d]aartoe door vele 
belanghebbenden uitgenoodigd’, besloten had tot de oprichting ervan. In die advertentie werd de Commissie 
verbeeld als een informatiecentrum voor vragen over beperkende maatregelen van oorlogvoerenden en de 
mogelijke gevolgen die dit zou hebben voor de Nederlandse handel. De Commissie werd dan ook al snel 
overspoeld door verzoeken om informatie van handelshuizen, rederijen, cultuurondernemingen en zelfs 
ministeries. NA 2.06.079/1227: J.H. Claringbould [secretaris CNH] aan J.H. van Schermbeek en J. Jongejan (NOT, 
afd. Alg. Zaken B “Administratieve Dienst”], 27 maart 1918, met bijgevoegd ‘Verslag’ over de werkzaamheden 
en de geschiedenis van de Commissie; NA 2.06.079/1405: Memorandum ‘Measures for the benefit of Dutch 
trade and navigation during the war’, 15 mei 1915. 
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invoeren!123 Als tijdelijk hoofdkwartier betrok de CNH een pand van Kröllers bedrijf Wm.H. 
Müller & Co aan de Lange Voorhout in Den Haag.124 

J.C.A.  Everwijn,  de  Directeur  van  de  Afdeling  Handel  van  Treubs  ministerie  van 
Landbouw,  Handel  en  Nijverheid wees  op  19  september  de  Britse  commercieel  attaché 
Oppenheimer op het bestaan en het doel van de Commissie: wellicht, stelde hij voor, zou de 
officieuze  afgezant  van  de  Britse  regering  eens  kunnen  overleggen  met  het  officieuze 
adviesorgaan  van  de  Nederlandse?125 De  ontmoeting  tussen  beide  partijen  leverde  geen 
concrete  resultaten,  maar  wel  een  interessante  uitwisseling  van  standpunten  op. 
Oppenheimer  stelde  voorop  dat  de  Britse  regering  naar  een  manier  zocht  om  de 
Nederlandse  handel  zoveel  mogelijk  ongedeerd  te  laten,  maar  niet  kon  toestaan  dat 
diezelfde Nederlandse handel haar vijanden Duitsland en Oostenrijk‐Hongarije steunde. De 
Nederlandse zakenlieden lieten Oppenheimer op hun beurt weten dat zij in principe met het 
idee  dat  Groot‐Brittannië  neutrale  tussenhandel  in  contrabande  verbood,  niet  zo’n 
probleem hadden, maar wel met de manier waarop Londen dat principe  ten opzichte van 
Nederland  in de praktijk bracht. Een groot struikelblok daarbij was dat de Order  in Council 
van  20  augustus  1914,  waarmee  de  Britse  regering  de  Declaratie  van  Londen  had 
herschreven,  nogal  vaag was waar  het  ging  om welke  artikelen  nu  precies  tot  relatieve 
contrabande  waren  verklaard.  De  Engelse  tekst  vermeldde  bijvoorbeeld  dat  foodstuffs 
(levensmiddelen)  relatieve  contrabande waren, maar wat waren  foodstuffs  nou  eigenlijk? 
Dat  graan daaronder  viel, was  iedereen wel duidelijk, maar hoe  zat dat bijvoorbeeld met 
zaken als koffie, fruit en tabak? Een exacte definitie van dit begrip gaf de Britse regering niet, 
en elke kapitein in de blokkadevloot was daarmee vrij om zelf een invulling aan dat begrip te 
geven.126 De Commissie wilde graag van Oppenheimer een definitieve lijst met wat de Britse 
regering nu wel en niet als foodstuffs beschouwde. Als die definitie vrij strak, en het aantal 
goederen op de contrabandelijst in het algemeen vrij beperkt zou worden gehouden (en dus 
alleen  die  goederen  bevatten  die  de  Centralen  voor  oorlogsdoeleinden  zouden  kunnen 
gebruiken),  zou  de  Nederlandse  handelaar  met  meer  zekerheid  het  ruime  sop  kunnen 
kiezen. De  Commissie  stelde  daarom  voor,  dat Groot‐Brittannië  de  contrabandelijsten  zo 
uitbreidde dat daaronder alles viel waarvan zij de doorvoer door Nederland gestopt wilde 
zien. De Nederlandse  regering  zou dan uit pure noodzaak gedwongen  zijn maatregelen  te 
treffen om die doorvoer te stoppen (omdat ze anders zelf van de aanvoer van die goederen 
verstoken  zou  worden).  Het  zou  tegenover  die maatregelen  luidruchtig  protesteren,  en 
tenslotte tegenover Duitsland kunnen beweren dat ze door Britse maatregelen gedwongen 
écht niet anders kon.127 Zo’n definitieve uitbreiding van de contrabandelijst zou bovendien 
de Nederlanders duidelijkheid geven over waar ze aan toe waren: Groot‐Brittannië had op 

                                                            

123 NA 2.06.079/1212: Oppenheimer aan CNH, 16 november 1914; NA 2.06.079/1213: J. Joyce Broderick, Brits 
consul te Amsterdam, aan CNH, 9 december 1914. 
124 Nijhoff, Miljoenen, macht en meesterwerken, 244. 
125 BNA FO 368/1039, 52188: Johnstone aan Grey, 21 september 1914, no. 143 Commercial. 
126 Dit blijkt bijvoorbeeld uit BNA FO 368/1026, 48234: Ralph Paget, Assistant Under‐Secretary of State van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de Britse douane, 11 september 1914. 
127 NA 2.06.079/1210: CNH aan Everwijn, 26 september 1914 en CNH aan Oppenheimer, 29 september 1914; 
Dagboek Van Aalst, 25 september 1914, 17‐19; BNA FO 368/1039, 54370: Johnstone aan Grey, 28 september 
1914 no. 154 Commercial, met bijgevoegd Oppenheimer aan Johnstone, 28 september 1914. 
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21  september  zelfstandig  de  contrabandelijst  uitgebreid  met  een  aantal  industriële 
grondstoffen als ijzererts, koper, lood en rubber en het gevaar was levensgroot dat zij deze 
truc  om  de  paar weken  zou  herhalen  totdat  er  helemaal  geen  vrije  goederen meer  over 
zouden zijn.128 
 
2.7 – Het Oppenheimer‐memorandum 
 
Terwijl  Oppenheimer  en  de  Commissie  voor  den  Nederlandschen  Handel  achter  de 
schermen  onderhandelden  over  een  regeling  voor  de  toekomst,  was  de  Nederlandse 
regering  in  alle  openheid  bezig  met  noodmaatregelen  voor  het  hier  en  nu.  De 
onderhandelingen  die  Kröller  had  gevoerd  over  het  graan  waren  in  principe  succesvol 
verlopen,  maar  de  eerste  lading  regeringsgraan  zou  pas  eind  september  1914 
binnenkomen.129 Loudon bleef officieel bij zijn standpunt dat de regering geen  inbreuk kon 
maken op zijn verdragsbepalingen, maar liet wel weten bij zeer acute nood bereid te zijn de 
regeling die voor de graanaankopen via Kröller c.s. was bekokstoofd, namelijk aanschaf en 
distributie  in Nederland door de regering, eventueel te willen uitbreiden.130 Maar er moest 
wel duidelijk en aanwijsbaar sprake zijn van onmiddellijk gevaar voor de voedselvoorziening 
of de economie: alleen dan kon hij het uitvaardigen van een uitvoerverbod en een de facto 
schending van de Akte van Mannheim aan Duitsland uitleggen.  In alle andere gevallen kon 
de  regering geen garanties  tegen doorvoer afgeven, en moesten de Britten  zich  tevreden 
stellen met beloften van Nederlandse importeurs, handelshuizen en eindgebruikers zélf dat 
het  ingevoerde  contrabandegoed  écht  niet  naar  Duitsland  zou worden  uitgevoerd.131 De 
Britten gingen hier in bepaalde gevallen inderdaad mee akkoord, en wisten via Oppenheimer 
ook  de  weg  naar  de  CNH  te  vinden  om  daar  informatie  in  te  winnen  over  de 
betrouwbaarheid  van  Nederlandse  applicanten.132 Dit  verlichtte  de  importmoeilijkheden 
iets, maar de situatie bleef kritiek. De oorlog dreigde namelijk allerlei handelsverbindingen af 
te snijden: bepaalde markten waren onbereikbaar geworden, anderen deels ontoegankelijk 
doordat oorlogvoerende regeringen bepaalde handelsgoederen niet meer uit wilden voeren 
of  de  schepen  die  ze  normaliter  vervoerden  hadden  gevorderd  om  deze  als munitie‐  of 
troepentransport  te  gebruiken.  Om  al  deze  redenen  was  het  voor  Nederland  van 
levensbelang dat de handels‐ en scheepvaartverbinding met het machtigste neutrale  land, 
de Verenigde Staten, open bleef. 
  Dat  bleek  al  snel  een  lastige  klus.  Er  was  namelijk  maar  één  Nederlandse 
scheepvaartmaatschappij  die  regelmatige  verbindingen  onderhield  met  de  Verenigde 
Staten:  de  Holland‐Amerika  Lijn  (HAL).  En  met  deze  maatschappij  was  ook  nog  iets 
bijzonders aan de hand: zij was, voor het uitbreken van de oorlog, voor een groot deel  in 

                                                            

128 'Contraband of War, June 1915', 11 bevat een kopie van een proclamatie van koning George V 21 september 
1914, no. 1410, waarin de contrabandelijst in de Order in Council van 20 augustus wordt uitgebreid. 
129 BNA ADM 137/2988: Tiende rapport van de RESC, 26 september 1914. 
130 BPNL IV, doc. nr. 148, 113‐116: Loudon aan De Marees van Swinderen, 19 september 1914. 
131 BPNL IV, doc. nr. 117, 83: Cijfertelegram Loudon aan De Marees van Swinderen, 2 september 1914; idem, 
doc. nr. 126, 90: De Marees van Swinderen aan Loudon, 8 september 1914; idem, doc. nr. 154, 122‐123, De 
Marees van Swinderen aan Loudon, 22 september 1914. 
132 NA 2.06.079/1211: Transcriptie bezoek baron D.R.J. Mackay, 19 oktober 1914. 
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Duitse handen  gekomen, en elke  lading die  zij  richting Nederland  vervoerde was  voor de 
Britten  en  Fransen  dus  dubbel  verdacht. 133  In  een  poging  om  de  onvermijdelijke 
aanhoudingen en inbeslagnemingen op de Noordzee134 te voorkomen, liet de directie van de 
HAL weten dat  zij  alleen  nog maar  goederen  zou  aannemen  die  bestemd waren  voor  de 
Nederlandse  regering,  en  dus,  naar  de  belofte  van  Loudon,  alleen  bestemd  voor 
Nederlandse  consumptie.135 Helemaal  waterdicht  was  dit  systeem  niet:  hoeveel  was  het 
woord van een “Duitse” maatschappij als de HAL voor de Britten en Fransen waard? En wie 
controleerde dat de  importeur  zich ook daadwerkelijk  aan  zijn  contract hield?  Treub had 
daar echter iets op bedacht.136 Hij stelde voor om twee contracten op te stellen: één waarin 
een  importeur  tegenover  de  HAL  belooft  dat  de  door  hem  ingevoerde  goederen  na 
aankomst  in Nederland  inderdaad zullen worden gekocht door de regering, en één waarin 
de HAL op haar beurt tegenover de Nederlandse overheid belooft alleen maar goederen aan 
boord te nemen die zijn gedekt door het eerstgenoemde contract.  Is aan die voorwaarden 
voldaan, dan worden de goederen aan boord van het schip aan de regering geconsigneerd, 
die  vervolgens  toezicht  houdt  op  de  uitgifte  van  de  goederen  in  Nederland.137 Treub 
overlegde met zijn collega Loudon, die met het voorstel akkoord ging, mits duidelijk gesteld 
werd dat het hier om een tijdelijke noodmaatregel ging. Treub wilde echter veel verder gaan 
dan zijn collega op Buitenlandse Zaken: hij stelde voor dat de regering deze maatregelen uit 
zou breiden tot alle Nederlandse rederijen en alle contrabandegoederen die van overzee – 
via  de  door  de  Britten  beheerste  Noordzee  –  moesten  worden  aangevoerd.  Dit  beviel 
Loudon helemaal niet. Niet  alleen ontstond  zo een  ‘Regeeringstoko’, waarbij de overheid 
verantwoordelijk werd voor de eerlijke distributie over Nederlandse importeurs van alle van 
overzee aangevoerde contrabandegoederen  (aan alleen de distributie van graan had  ze al 
haar  handen  vol), maar  daarbij  was  de  regering  partij  in  de  contracten.  Zo’n  openbare 
knieval  voor  de  Brits‐Franse  “interpretatie”  van  het  internationaal  recht  was  volstrekt 
onverdedigbaar tegenover Duitsland.138 Loudon wilde de regeling daarom juist beperken tot 

                                                            

133 Guns, Holland Amerika Lijn, 41; Wentholt, Brug over den oceaan, 118‐119. Chilton noemde de HAL begin 
augustus 1914 ‘practically a German concern’. BNA FO 372/600,38332: Telegram Chilton to Grey, 12 Aug. 1914 
no. 82. 
134 BNA FO 368/1039, 52181: Grey aan De Marees van Swinderen, 17 oktober 1914. De Britten waren extra 
alert op HAL‐schepen vanwege de “Duitse connectie” van het bedrijf. 
135 BNA FO 368/1027, 50982: Maxse aan Grey, 17 september 1914 no. 215; idem, 55585: Maxse aan Grey, 1 
oktober 1914 no. 255; NA 2.06.079/1228: Notulen vergadering CNH met vertegenwoordigers van de HAL en 
Van den Bergh Ltd., 2 oktober 1914. 
136 NA 2.06.001/10935: Memorandum van Everwijn voor F.E. Posthuma, 1 november 1914: ‘Maatregelen tot 
bevordering van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 2‐3. Posthuma zou Treub op 19 november 
1914 opvolgen als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Het hier genoemde archiefstuk is een 
overdrachts‐memorandum, waarin de nieuwe minister wordt bijgepraat over de gebeurtenissen rondom de 
contrabande‐kwestie sinds augustus 1914. 
137 BPNL IV, doc. nr. 158, 128‐130: 'Ontwerp‐overeenkomsten, opgesteld door het Ministerie van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, n.d. [overhandigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 september 1914]; NA 
2.05.23/838, 25713 : Treub aan Loudon, 9 oktober 1914 no. 15571 afd. Handel, met bijgevoegd proeven van 
contracten tussen Staat en Rederij enerzijds, en tussen Staat en Importeur anderzijds. 
138 BPNL IV, doc. nr. 166, 138: Aantekening van Doude van Troostwijk bij telegram van W.L.F.C. ridder van 
Rappard (Nederlands gezant in Washington) aan Loudon, 1 oktober 1914. Cf. Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 
243‐244. 
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het  per HAL  aanvoeren  van  goederen waarop  in Nederland  een  uitvoerverbod  rustte,  en 
daar vielen  lang niet alle door de Britten  tot contrabande verklaarde goederen onder. Zijn 
redenatie was dat een uitvoerverbod alleen uitgevaardigd wordt bij binnenlands gebrek, en 
dat de regering alleen het recht had handelend op te treden bij goederen als er sprake was 
van een per wet uitgevaardigd verbod op export.139 
  Het verschil van mening  tussen beide ministers  zorgde er voor dat er bij de Britse 
regering – voor de tweede keer binnen een maand – ernstige verwarring ontstond over wat 
de  Nederlandse  regering  nu  precies  wilde.  In  augustus  had  een  misverstand  over  de 
Nederlandse doorvoer‐“definitie” gezorgd voor de creatieve  interpretatie van de Declaratie 
van Londen in de Order in Council, in september zou een zelfde soort misverstand over wat 
nu  precies  de  bedoeling  was  van  de  HAL‐garantie  opnieuw  voor  een  koerscorrectie  in 
Londen  zorgen.  Dit  nieuwe  misverstand  ontstond  uit  een  gesprek  tussen  Everwijn  en 
Oppenheimer,  gehouden  op  3  oktober  1914.  Everwijn  kende  Oppenheimer  nog  uit  zijn 
Duitse tijd en had hem aangeboden als vraagbaak te dienen over Nederlandse economische 
zaken, een aanbod waarvan Oppenheimer maar al te graag gebruik maakte. In het gesprek 
van  de  derde  oktober  vertelde  Everwijn  Oppenheimer  eerlijk  en  openhartig  over  de  op 
hande  zijnde plannen betreffende de  regeringsgarantie  voor HAL‐aanvoer, de door  Treub 
geuitte wens het contracten‐systeem uit te breiden tot alle overzeese contrabande‐aanvoer 
met Nederlandse  schepen, en de problemen die dat voor de Nederlandse neutraliteit kon 
opleveren.140 Op basis van Everwijns  informatie bedacht Oppenheimer een plan. Hij was er 
namelijk, ook uit eerdere gesprekken met de CNH en met Everwijn, van overtuigd geraakt 
dat het onwaarschijnlijk was dat de Nederlandse regering de Entente ooit de garanties zou 
geven die zij eiste. Maar het HAL‐systeem van garanties en contracten bood wellicht, dacht 
hij, de kans om tot een oplossing voor de doorvoer‐problematiek te komen die verenigbaar 
was met zowel de Nederlandse neutraliteit als de economische eisen van de Entente. Het 
mooie  van  het  HAL‐systeem  was  namelijk  dat  het  bedrijfsleven  zelf  de  controle  op  de 
doorvoer zou uitvoeren. De taak van de Nederlandse regering zou dan beperkt worden tot 
het sluiten van de grenzen voor uitvoer van via de Noordzee ingevoerde contrabande. En als 
de  Nederlandse  regering  nou,  speculeerde  Oppenheimer  verder,  bekend  zou maken  dat 
voor  alle  goederen  die  door  één  van  beide  oorlogvoerende  partijen  tot  contrabande  zou 
worden verklaard een uitvoerverbod  zou worden afgekondigd, was de  regeling – die naar 
Treubs wens zou moeten worden uitgebreid – wellicht “neutraal” genoeg voor Loudon.141 

Oppenheimer presenteerde  zijn  ideeën  in de vorm van het  zogenaamde  ‘Everwijn‐
memorandum’  aan  het  Foreign Office  als  een  samenvatting  van  in Nederland  bestaande 

                                                            

139 BNA FO 368/1027, 63126: Johnstone aan Grey, 24 oktober 1914 no. 113 Commercial; NA 2.05.23/838, 
29271: Loudon aan J.P. van Limburg Stirum, Nederlands gezant in Zweden, 28 oktober 1914 afd. I & II, met 
bijgevoegde ‘Nota’: ‘De Nederlandsche uitvoerverboden hebben geen internationaal politieke strekking, zij 
dienen alleen om de voorraden hier te lande op peil te houden [...].' 
140 NA 2.06.001/5572: Everwijn aan Oppenheimer, 14 oktober 1914. 
141 British Documents on Foreign Affairs [BDFA], deel II, serie H, vol. 5, doc. nr. 7, 5: ‘An Interview on the 3rd 
October, 1914, between Sir Francis Oppenheimer and M. Everwijn, of the Ministry of Commerce, The Hague. 
Scheme for Dutch Government Guarantee against Export to Germany of goods arriving in Dutch ports.'; NA 
2.06.001/5572: Everwijn aan Oppenheimer, 13 oktober 1914; idem: Oppenheimer aan Everwijn, 15 oktober 
1914; idem, Loudon aan Treub, 12 oktober 1914, afd. II no. 25742 ‘geheim’; BNA FO 368/1027, 57821: telegram 
Johnstone aan Grey, 9 oktober 1914 no. 83 Commercial. 
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opvattingen  en  ideeën  over  contrabande  en  de  mogelijkheid  om  de  belangen  van  de 
Nederlandse  economie  en  die  van  de  Britse  economische  oorlogvoering  met  elkaar  in 
overeenstemming te brengen.142 Zijn voorstelling gingen echter veel verder dan bijvoorbeeld 
Loudon in alle openheid zou willen toegeven, iets wat hij gemakshalve niet vermeldde. Door 
zijn eigen plannen te presenteren als een uitgewerkte versie van ideeën van een invloedrijke 
Nederlandse  ambtenaar, bewees hij  tegenover  zijn  superieuren dat hij, en hij  alleen, hun 
vertrouwen  gewonnen  had,  maar  ook  dat  hij,  en  hij  alleen,  de  persoon  was  om  het 
“Nederlandse probleem” op te  lossen. Het zou, zoals uit dit boek zal blijken, zeker niet de 
laatste  keer  zijn  dat Oppenheimer  op  haast  dwangmatige wijze  zijn  eigen  onmisbaarheid 
meende  te moeten  aantonen.  Hij  kreeg  in  dit  geval  overigens meteen  gelegenheid  zijn 
ideeën persoonlijk aan zijn superieuren voor te leggen; hij had bericht ontvangen dat hij zich 
als de wiedeweerga in Londen moest melden. Er was nieuws dat hij maar beter persoonlijk 
kon horen.143 
  In de Britse hoofdstad aangekomen werd hij meteen apart genomen door de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken Grey en zijn  juridisch adviseur. Enkele dagen geleden had 
de Britse  regering namelijk melding gekregen van de Amerikaanse, dat deze niet akkoord 
kon  gaan  met  de  Britse  “wijzigingen”  in  de  Declaratie  van  Londen. 144  Dit  bericht 
veroorzaakte  rood  alarm  in de Britse hoofdstad. De  Entente‐landen waren namelijk  sterk 
afhankelijk van  leveringen van grondstoffen,  levensmiddelen en munitie uit de VS, en een 
breuk tussen Londen en Washington zou dus rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de 
geallieerde krijgskansen.145 Dus besloot Grey dat de Britse blokkadepolitiek, die voor wrijving 
tussen de Angelsaksische  landen dreigde  te  zorgen, een  koerscorrectie moest ondergaan. 
Helemaal terug kon de Britse regering niet: de Britse pers had de economische maatregelen 
tegen  Duitsland  en  zijn  bondgenoten  toegejuicht  en  de meest  oorlogszuchtige  van  hen 
hadden  al  luidkeels  méér  geëist.146 Desondanks  paste  een  halve  stap  terug  wel  in  het 
veranderende karakter van de oorlog. De Order in Council van 20 augustus 1914 was immers 
niet  veel meer dan een ad hoc maatregel geweest om  te  voorkomen dat  levensmiddelen 
Duitsland  bereikten,  en  de  fabel  dat  de  Duitse  legers  in  België  en  Noord‐Frankrijk  sterk 
ondervoed ten strijde waren getrokken en zich overgaven in ruil voor een boterham, was nu 
definitief  ontkracht.  Bovendien was  na  de  Slag  aan  de Marne  (6‐9  september  1914)  de 
Duitse opmars door België en Noord‐Frankrijk, wonder boven wonder,  tot staan gebracht, 
en de oorlog was daarmee  ingrijpend  van  karakter  veranderd. Beide partijen probeerden 
met omtrekkende bewegingen de  tegenstander  zijdelings  te passeren, waardoor het  front 
uitwaaierde  van  de  Duits‐Frans‐Zwitserse  grens  tot  de  Noordzeekust  van  zuidwest‐

                                                            

142 Oppenheimer houdt bijvoorbeeld in zijn autobiografie stellig vast dat het memorandum van Everwijn 
afkomstig was (Oppenheimer, Stranger Within, 242‐3). Deze interpretatie is niet houdbaar (zie de in de vorige 
voetnoot genoemde briefwisseling tussen Everwijn en Oppenheimer), maar wordt desondanks door veel 
historici overgenomen (Pruntel, Bereiken, 244; Frey, Erste Weltkrieg, 116). 
143 BNA FO 368/1027, 55541: Johnstone aan Grey, 1 oktober 1914 no. 201 Confidential, met aantekeningen van 
Grey en Hurst. 
144 FRUS 1914 Suppl, 225‐232: Robert Lansing, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van de VS, 
aan Page, 26 september 1914; idem, 232‐233: Telegram Lansing aan Page, 28 september 1914. 
145 Neilson, ''Control the Whirlwind'', 139; Frey, Der Erste Weltkrieg, 112; Marsden, 'Blockade', 491. 
146 Bijvoorbeeld The Morning Post, 28 augustus 1914. 
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Vlaanderen.  Maar  geen  van  beide  legers  slaagden  in  hun  opzet,  waardoor  zij  zich 
genoodzaakt zagen zichzelf  in een verdedigende positie  in te graven. De oorlog, die na één 
beslissende slag afgelopen had moeten zijn, dreigde nu veel  langer te duren dan menigeen 
verwacht had.147  

Daarmee veranderde voor de Britse regering, die tot nu toe maatgevend was  in het 
bepalen  van  de  economische  oorlogsstrategie  van  de  Entente,  ook  het  belang  van  de 
blokkade. Het ging er nu om de Duitse legers zo hard mogelijk te treffen, en daarbij was het 
nóg  belangrijker  geworden  om  de  VS,  die  een  steeds  belangrijker  aandeel  van  de 
ontzagwekkende  hoeveelheid  bommen  en  granaten  die  elke  dag  naar  de  tegenstander 
werden afgeschoten leverde, te vriend te houden. De Britse regering besloot daarom dat het 
van  het  allergrootste  belang  was  te  komen  tot  een  interpretatie  van  de  Declaratie  van 
Londen die aan de ene kant de Entente zo vrij mogelijk liet de Duitse legers te dwarsbomen, 
en  aan  de  andere  kant  de  neutrale  Amerikanen  niet  voor  het  hoofd  stootte. 148 Om 
Washington  te  laten  zien  dat  de  Britten  zeer  veel waarde  hechtten  aan  de  Amerikaanse 
opinie, besloot de Britse  regering,  in overleg met de Amerikanen, een voor beide partijen 
acceptabele “interpretatie” van de Declaratie van Londen op  te  stellen.149 In de  tussentijd  
besloot Londen de scherpe randjes van de blokkade af te halen150: de Britse regering liet dan 
ook op 30  september officieus aan de Nederlandse gezant  in  Londen weten, dat neutrale 
schepen met levensmiddelen aan boord bestemd voor Nederland per 1 oktober ongestoord 
de Brits‐Franse blokkade mochten passeren, mits die  levensmiddelen geadresseerd waren 
aan een Nederlandse firma, en de Nederlandse regering de bestaande exportverboden, zelfs 
als  er weer  voldoende  voorraad  zou  zijn,  zou  handhaven. Wel moesten  de Nederlanders 
goed  in hun oren  knopen dat de economische  strijd bepaald niet werd opgegeven, maar 
slechts  een  koersverandering  zou  ondergaan  en  zich  vooral  zou  richten  op  industriële 
grondstoffen  die  de  Duitsers  konden  gebruiken  om  munitie  en  ander  oorlogstuig  te 
produceren.151 Wat Nederland betreft ging het de Britten vooral om de doorvoer van koper 
en petroleum naar Duitsland: de Nederlandse regering had voor deze grondstoffen nog geen 
uitvoerverboden  hoeven  af  te  kondigen  (want  de  grote  voorraad  gaf  daartoe  nog  geen 
aanleiding), maar de Britten wisten dat er  grote bestellingen  voor deze producten waren 
geplaatst, vermoedelijk voor Duitse rekening.152 
  Oppenheimer,  die  bij  zijn  bezoek  aan  Londen  al  deze  informatie  voor  zijn  kiezen 
kreeg,  werd  op  basis  van  zijn  ogenschijnlijke  succes  met  het  “Everwijn”‐memorandum 
uitverkoren om de boot terug naar Den Haag te nemen: zijn tijdelijke functie als officieuze 
afgezant van de Nederlandse regering zou worden omgezet  in een permanente betrekking 

                                                            

147 Stevenson, 1914‐1918, 44‐60; Keegan, First World War, 86‐148. 
148 Philips, 'American participation', 675; Link, Wilson III, 112. 
149 BNA FO 372/601: 54705: telegram Spring Rice aan Grey, 30 september 1914 no. 80 Treaty en Grey aan 
Spring Rice, 30 september 1914 no. 78 Treaty. 
150 NA 2.05.23/838, 27893: telegram Van Swinderen aan Loudon, n.d.[begin oktober 1914]: De Marees van 
Swinderen meldde Den Haag in het diepste geheim dat '[c]oncession a été faite sous forte pression du 
Gouvernement américain, mais a caractère temporaire en attendant conclusion arrangement définitif'. 
151 BNA FO 368/1027, 55653: Notulen van een gesprek tussen Runciman en De Marees van Swinderen, 1 
oktober 1914, met minuut van Hurst; idem, 55653: Paget aan de Britse douane, 1 oktober 1914. 
152 BPNL VII doc nr. 103, 140: Telegram Grey aan Johnstone, 6 oktober 1914. 
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als commercieel attaché van de Britse regering  in Nederland. Zijn opdracht was tweeledig. 
Allereerst moest hij  in de meest stringente termen bij de Nederlandse regering aandringen 
een einde te maken aan de doorvoer van koper en petroleum ten bate van de vijanden van 
het Britse Rijk. Verder moest hij proberen om, gebruikmakend van de contacten die hij  in 
Den Haag had gelegd met o.a. Everwijn en de Commissie voor den Nederlandschen Handel, 
onderzoeken  of  er  een  permanent  einde  kon worden  gemaakt  aan  de  doorvoer  van  alle 
contrabande  door  Nederland.  De  plannen  van  “Everwijn”  konden  dienst  doen  als 
onderhandelingsbasis.  Juist  in  het  kader  van  de  aanstaande  onderhandelingen  met 
Washington was het voor Londen van het grootste belang om een akkoord met Nederland te 
bereiken:  als  de  Nederlandse  regering  op  de  één  of  andere  manier  zou  beloven  de 
doorvoerhandel  in contrabande aan te pakken, zou dat een belangrijk neutraal signaal aan 
de  Amerikanen  zijn.  Sir  Edward  Grey  schudde Oppenheimer  bij  zijn  afscheid  krachtig  de 
hand, en drukte hem plechtig op het hart dat zijn Nederlandse opdracht van het grootste 
belang was voor het winnen van de oorlog.153  

Voor  zijn  vertrek  naar  Nederland  kreeg  Oppenheimer  de  opdracht  nog  een 
tussenstop te maken bij de Nederlandse gezant te Londen. R. de Marees van Swinderen, de 
voorganger  van  Loudon  als minister  van  Buitenlandse  Zaken,  paaide  zijn  gesprekspartner 
onmiddellijk door hem eerst een dure, en vervolgens een nóg duurdere sigaar aan te bieden. 
De Marees van Swinderen had voor zijn afspraak met Oppenheimer dan ook een dubbele 
agenda. Allereerst wilde de ambitieuze en pro‐Britse gezant de onderhandelingen graag naar 
zich  toetrekken. Maar daarbij kwam dat hij strikte orders van Loudon had om wat betreft 
regeringsgaranties inzake doorvoer ten gunste van de Britten en ten nadele van de Duitsers 
zijn poot stijf  te houden. Om  te proberen  twee vliegen  in één klap  te slaan, probeerde hij 
Oppenheimer dan ook over te halen niet naar Den Haag te gaan, maar in Londen te blijven 
en  via  hem  met  Buitenlandse  Zaken  te  onderhandelen.  De  sigaren  die  de  gezant 
Oppenheimer  als  vredespijp  aanbood, misten  hun  uitwerking  echter.  Als  ultieme  poging 
hanteerde De Marees van Swinderen daarop de botte bijl: hij waarschuwde Oppenheimer 
dat  Haagse  onderhandelingen  zouden  worden  verpest  door  de  kwalijke  invloed  van 
Johnstone, een ‘fool’ die van de lastige situatie waarin Nederland zich bevond helemaal niets 
begreep. 154  De  Marees  van  Swinderens  pogingen  waren  tevergeefs,  en  sterkten 
Oppenheimer (en dankzij zijn verslag van het gesprek ook zijn superieuren in Londen) in hun 
overtuiging om juist in Nederland met de direct belanghebbenden te spreken.155 

Het  leek  er  echter  al  snel  op  dat  Oppenheimers  plannen  een  stille  dood  zouden 
sterven: Loudon, die vanuit Londen bericht had gekregen dat Oppenheimer op de boot zat 
met  opdracht  tot  onderhandelen  op  basis  van  het  “Everwijn‐memorandum”,  kon weinig 
anders doen dan Treub melden dat zijn ministerie niet akkoord kon gaan met onderhandse 
onderhandelingen  tussen  Everwijn  en  Oppenheimer.  Op  hun  officiële  verzoek 
onderhandelingen  te openen op basis van het memorandum kreeg het Britse gezantschap 
van Loudon dan ook, voor de zoveelste keer, nul op het rekest: de Nederlandse regering kon 

                                                            

153 OP VII, map 'First World War. The Blockade', 12. 
154 Oppenheimer, Stranger Within, 243. 
155 BNA FO 368/1027, 58639/14 Telegram Johnstone aan Grey, 12 oktober 1914 no. 97, met aantekeningen van 
O.G. Sargent, Sir Eyre A. Crowe (Assistant Under‐Secretary), Hurst en Grey. Cf. idem, 58639/14: telegram Grey 
aan Jonnstone, 16 oktober 1914 no. 60 Commercial. 
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niet  akkoord  gaan  met  een  officiële,  algemene  garantie  tegen  de  doorvoer  van  álle 
contrabande.  156 Oppenheimers  stiekeme  plannetje  zou  echter  nog  een  zeer  lange  staart 
krijgen,  al was  het maar  omdat  Loudon,  uiteraard  onofficieel  en  in  het  diepste  geheim, 
tegenover  gezant  Johnstone  de  hoop  uitsprak  dat  Oppenheimer  zijn  pogingen  niet  zou 
opgeven.157 
   
2.8 – Een speciaal contract  
 
De terugkeer van Oppenheimer in Den Haag viel ongeveer samen met de ontvangst van het 
bericht dat alle  levensmiddelen met bestemming Nederland de Entente‐blokkade mochten 
passeren. Dat bericht  trof  Loudon als een donderslag bij heldere hemel. Op korte  termijn 
was  het  natuurlijk  heel  prettig  dat  de  Britten  zich  conformeerden  aan  het  internationaal 
recht  en  dat  er  weer  levensmiddelen  naar  Nederland  konden  worden  vervoerd  zonder 
gevaar voor aanhouding of inbeslagname, maar Nederland kon door de Entente lelijk te kijk 
gezet  worden  als  van  de  situatie  gebruik  werd  gemaakt  om  maar  zoveel  mogelijk 
levensmiddelen naar Duitsland door te sturen. Dat zou de Entente eindelijk keihard bewijs in 
handen geven dat Rotterdam vooral een “Duitse” haven was en er dus alle reden voor een 
blokkade bestond!158 Daarbij bestond het risico dat Duitse agenten misbruik zouden maken 
van de situatie door in Nederland zulke grote voorraden aan levensmiddelen aan te leggen, 
dat het argument dat Den Haag gebruikte om uitvoerverboden voor bepaalde goederen uit 
te vaardigen (dreigende tekorten) niet meer vol te houden zou zijn. 159 Of misschien wilde de 
Entente wel door middel van het tijdelijk toestaan van  levensmiddeleninvoer  in Nederland 
aantonen dat de doorvoerregeling van augustus 1914  inderdaad alleen maar Duitsland ten 
goede  kwam:  zelfs  als  een  lading  levensmiddelen  verstuurd  werd  aan  een  Nederlands 
bedrijf, stond niets dit bedrijf namelijk    in de weg om de  lading na aankomst  in Rotterdam 
‘om te klaren’ als doorvoer naar Duitsland.160 

De  Commissie  voor  den  Nederlandschen  Handel  deelde  deze  cynische  kijk  op  de 
Britse  maatregel.  In  een  speciale  vergadering  met  vertegenwoordigers  van  grote 
scheepvaartmaatschappijen waarschuwde  ze  haar  gasten  om  toch  alsjeblieft  op  te  letten 

                                                            

156 BNA FO 368/1027, 56330: telegram Grey aan Johnstone, 5 oktober 1914 no. 52 Commercial; BPNL IV, doc. 
nr. 187, 174: Loudon aan De Marees van Swinderen, 8 oktober 1914; BNA FO 368‐1027, 56528: telegram 
Johnstone aan Grey, 6 oktober 1914 no. 79 Commercial; idem, 57067: telegram Johnstone aan Grey, 7 oktober 
1914 no. 80 Commercial. 
157 BNA FO 368/1027, 56792: telegram Grey aan Johnstone, 6 oktober 1914 no. 53 Commercial; idem, 57821: 
telegram Johnstone aan Grey, 9 oktober 1914 no. 83 Commercial. 
158 BPNL IV, doc. nr. 198, 186: Loudon aan De Marees van Swinderen, 14 oktober 1914: ‘Waar […] de 
voorloopige regeling door de Britsche reg. getroffen mij van een rechtsstandpunt alle voldoening geeft, meen 
ik dus dat zij practisch niet bevredigend kan worden geacht, omdat zij gevaar oplevert zoowel uit het oogpunt 
van de opvatting van Engeland en Frankrijk in zake economische neutraliteit als uit dat van de veiligheid van 
den Nederlandschen handel.’ 
159 BPNL IV, doc. nr. 165, 138: Aantekening van Doude van Troostwijk bij telegram De Marees van Swinderen 
aan Loudon, 1 oktober 1914: ‘Een niet onbedenkelijke maatregel, waarvan de Duitschers gebruik kunnen 
maken hier zoo groote voorraden binnen te brengen dat ons uitvoerverbod niet meer vol te houden is. Vooral 
aan dit bericht geen bekendheid geven.’ 
160 NA 2.06.097/1211: B.H. de Waal (ministerie van Buitenlandse Zaken) aan Kröller, 13 oktober 1914. 
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met  de  aanvoer  van  levensmiddelen  en  ervoor  te  zorgen  dat  er  geen  “misbruik”  van  de 
situatie kon worden gemaakt. De reders zegden toe alleen nog maar contrabandezendingen 
aan te nemen van importeurs, waarbij ‘uit betrouwbare inlichtingen’ (lees: informatie van de 
CNH) gebleken was dat de lading alleen bedoeld was voor gebruik in Nederland, de Koloniën 
of andere neutrale staten, en niet voor doorvoer naar Duitsland.161 Daarnaast waarschuwde 
de  CNH  ook  voor  de  gevolgen  als  er  plotseling  grote  bestellingen  voor  Duitse  rekening 
werden  gedaan:  via  een  grote  advertentie  in  de  kranten  raadde  zij  hen  aan  om,  totdat 
duidelijk werd wat de Britse  intenties nu écht waren,  ‘met gewijzigde opvattingen aan de 
zijde der oorlogvoerende staten vooralsnog geen rekening te houden’.162 
  Ondanks  de  scepsis  op  zowel  Buitenlandse  Zaken  als  binnen  de  CNH  zullen  vele 
Nederlanders naar aanleiding van de Britse mededelingen een zucht van verlichting hebben 
geslaakt: er kon nu weer broodgraan uit de VS worden aangevoerd. Het goede nieuws kwam 
overigens geen moment te laat: de Nederlandse graanvoorraad was inmiddels bijna uitgeput 
en  verschillende  steden  zagen  zich  gedwongen  noodverordeningen  uit  te  vaardigen  dat 
voorlopig  alleen  ‘nood‐,  bruin‐  en  klein  wit  brood’  mocht  worden  gebakken  om  de 
bestaande  reserves  zo  lang mogelijk  te  rekken.163 Het  bleek  echter  niet mogelijk  om  de 
Amerikaans‐Nederlandse  graanhandel  onmiddellijk  te  herstellen.  Dat  had  niet  alleen  te 
maken met het wantrouwen jegens de Britse maatregel, maar vooral ook met gerede twijfel 
of de schepen van de “Duitse” Holland‐Amerika Lijn niet toch zouden worden aangehouden, 
zeker omdat die schepen naast graan vaak ook andere contrabande aan boord hadden.164  

De dreigende hongersnood en twijfels over de intentie achter de Britse maatregelen 
dwongen de Nederlandse regering het oorspronkelijke plan van een regeringsgarantie voor 
HAL‐ladingen  uit  de  VS  toch  gewoon  door  te  zetten.165 De ministeries  van  Buitenlandse 
Zaken en  Landbouw, Handel en Nijverheid  slaagden er, na  intensief overleg, half oktober 
1914 in om de regeringsgarantie in ook voor Loudon acceptabele bewoordingen te gieten.166 

Het  plan  kende  in  vergelijking  met  de  versie  waarover  Everwijn  zijn  onderonsje  met 
Oppenheimer had drie belangrijke wijzigingen. Allereerst werd afgesproken dat de HAL aan 
de  regering een boete  zou moeten betalen als bleek dat, ondanks de garantie die  zij  van 
importeurs had ontvangen, er  toch doorvoer had plaatsgevonden. Deze boete kon de HAL 

                                                            

161 NA 2.06.079/1228: Notulen vergadering CNH met rederijen, 9 oktober 1914; Gemeentearchief Rotterdam 
[GAR] 318.02/299: CNH aan HAL‐directie, 5 oktober 1914; BPNL IV, doc. nr. 204, 192: Loudon aan Van 
Swinderen, 17 oktober 1914; Dagboek Van Aalst, 14 oktober 1914, 28. 
162 NA 2.06.097/1211: CNH aan Correspondentiebureau voor dagbladen en Persbureau Vaz Dias, 16 oktober 
1914. 
163 Documenten voor de economische crisis I, 257‐264. Het bakken van bruin brood was bedoeld als 
besparingsmiddel, omdat van dezelfde hoeveelheid broodgraan aanzienlijk meer bruin dan wit brood gebakken 
kan worden. Heel ernstig lijkt deze maatregel niet, maar in het Nederland van 1914 stond bruin brood bekend 
als smakeloos en, erger nog, ongezond. Ritter, De donkere poort II, 39‐41.  
164 BNA FO 368/1027, 63272/14: Grey aan Johnstone, 14 november 1914 no. 123 Commercial. In bepaalde 
gevallen hield de Britse Admiraliteit zich inderdaad niet aan de orders van het Foreign Office inzake het 
doorlaten van Nederlandse schepen met voedingsmiddelen aan bood. BNA FO 368/1027, 62922: 
Memorandum van Eyre Crowe, 'Trade with Holland', 21 oktober 1914. 
165 NA 2.06.001/10935: Memorandum van Everwijn voor F.E. Posthuma, 1 november 1914: ‘Maatregelen tot 
bevordering van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 3. 
166 GAR 318.02/299: Treub aan Directie HAL, 19 oktober 1914; NA 2.06.79/1212: HAL aan CNH, 15 oktober 
1914; NA 2.05.23/838, 27300: Treub aan Loudon, 19 oktober 1914 no. 16540 afd. Handel. 
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vervolgens verhalen op de importeur die tegen de regels gezondigd had. Daarnaast werd, op 
uitdrukkelijk verzoek van Loudon, besloten dat de regeling beperkt zou worden tot alleen de 
HAL.  Tenslotte wilde  Loudon  eigenlijk  alleen  regeringsgaranties  geven  tegen  de  doorvoer 
van graan en deze niet uitbreiden  tot alle vormen van  contrabande.167 Oppenheimer, aan 
wie  de  plannen  in  definitieve  vorm werden  voorgelegd,  ging  namens  de  Britse  regering 
akkoord, mits de  regeling werd uitgebreid  tot koper en petroleum.168 Loudon  stemde met 
frisse tegenzin in; het leek de enige manier om op korte termijn meer graan aan te kunnen 
voeren,  en  de  maatregel  was  naar  Duitsland  toe  te  verdedigen  door  te  wijzen  op  de 
inmiddels  tot  gevaarlijke  niveaus  gedaalde  voorraden  koper  en  petroleum:  de  Britten 
hielden  inmiddels elke  lading van deze grondstoffen op weg naar Nederland tegen.169 Eind 
oktober 1914 gaf de Britse regering haar marine officieel opdracht om schepen van de HAL 
door  de  blokkade  te  laten  varen, mits  zij  geladen waren met  graan,  koper  en  petroleum 
onder  speciaal  contract.170 Oppenheimers  opdracht  was  daarmee  half  geslaagd:  hij  had 
Loudon garanties voor koper en petroleum afgeperst, maar had van diezelfde Loudon ook te 
horen gekregen dat daarmee de Nederlandse regering zo ver was gegaan als zij zou kunnen. 

Voor de  tweede helft van zijn dubbele opdracht – een algemene Nederlands‐Britse 
afspraak  over  doorvoer  van  contrabandegoederen  via  Nederlandse  havens  –  kon 
Oppenheimer dus niet bij de regering terecht. Hij besloot het daarom maar over een andere 
boeg  te  gooien.  Nu  was  Oppenheimer  uitermate  gecharmeerd  van  het  idee  dat  het 
Nederlandse bedrijfsleven een rol zou moeten spelen  in een eventuele overeenkomst over 
garanties betreffende de invoer van contrabande. Zijn redenering was ongeveer dezelfde als 
die  van  Treub  toen  deze  de  Commissie  voor  de  Nederlandsche  Handel  deed  oprichten: 
topmannen uit het bedrijfsleven weten, in tegenstelling tot de regering, beter wat er speelt 
en zijn dus ook beter in staat om ongewenste praktijken aan te pakken. Hij legde daarom op 
23  oktober  1914  de  Commissie  voor  de Nederlandsche Handel  het  idee  voor  om  zélf  te 
garanderen dat contrabande alleen maar  in Nederland werd  ingevoerd. Als elke  importeur 
en  vervoerder  nu  tegenover  de  CNH  verklaarde,  alleen  contrabande  voor  gebruik  in 
Nederland  te  importeren, dan was de Britse  regering wellicht bereid  genoegen  te nemen 
met de garantie van dit college invloedrijke zakenlieden. De Nederlandse regering moest in 
ruil daarvoor nog wel voor een aantal contrabandegoederen, die voor de Britten de hoogste 
prioriteit hadden, zelf een garantie tegen doorvoer geven, maar dat waren dan ook écht de 
laatste.171 

De CNH was niet onmiddellijk overtuigd. Ten eerste had zij als overlegorgaan geen 
enkele officiële  status  in de Nederlandse  zakenwereld, noch bij de Nederlandse  regering. 

                                                            

167 NA 2.06.097/1212: Directie HAL aan CNH, 7 november 1914, met bijgevoegd kopieën van de contracten. 
168 BNA FO 368/1027, 60942: Johnstone aan Grey, 16 oktober 1914 no. 178 Commercial. 
169 BPNL IV, doc. nr. 210, 198: Aantekening van Loudon bij telegram van het Foreign Office aan de Britse Legatie 
in Den Haag, n.d., ingesloten bij ‘Private note’ van Johnstone aan Loudon, 21 oktober 1914. BPNL VII, doc. no. 
110, 144: Johnstone aan Grey, 16 oktober 1914. Op 10 oktober had de Nederlandse regering wegens dreigend 
gebrek al een uitvoerverbod voor benzine afgevaardigd. NA 2.02.21.02/134, no. 80: Notulen ministerraad 10 
oktober 1914.  
170 BNA FO 368/1027, 63113/14: Grey aan Admiraliteit, 27 oktober 1914. 
171 BPNL VII doc no. 118, 157: Telegram Johnstone aan Grey, 26 oktober 1914. Oppenheimer MSS VII: map 'First 
World War. The Blockade', 14. Cf. Oppenheimer, Stranger Within, 244‐245. 
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Daarnaast was het nog onduidelijk op welke manier de CNH  haar garantie kon geven. Joost 
van Vollenhoven, één van de commissieleden, was echter wél enthousiast, en spoorde zijn 
collegae aan er nog eens over na te denken. Het probleem van de onofficiële status van de 
CNH,  zo  werd  al  snel  besloten,  kon  opgelost  worden  door  in  samenspraak  met  de 
voornaamste belanghebbenden – de scheepvaartmaatschappijen – een nieuwe instantie op 
te zetten die wél officieel was. Een systeem van contracten tussen die nieuwe  instantie en 
vervoerders aan de ene, en importeurs aan de andere kant zou er dan voor moeten zorgen 
dat  er  alleen  contrabandegoederen  naar  Nederland  zouden  worden  getransporteerd  of 
binnen Nederland worden (door)verkocht die door een garantie tegen ongewenste doorvoer 
waren gedenkt. Dit systeem was gebaseerd op de contracten tussen de regering en de HAL; 
alleen was  in de plaats van de  regering een nieuwe, op  te  richten  instantie  ingevoegd, en 
werd  het  systeem  uitgebreid  tot  álle  scheepvaartmaatschappijen,  en  álle 
contrabandegoederen. Ook was er, net als in de contracten tussen regering en HAL, voorzien 
in boetes als één van de partijen  (scheepvaartmaatschappijen of  importeurs) zich schuldig 
zou maken aan contractbreuk. Die boetes konden in principe worden “doorgegeven”: zolang 
maar  werd  bijgehouden  aan  wie  het  contrabandegoed  binnen  Nederland  werd 
doorverkocht, kon  in geval van contractbreuk de werkelijke schuldige achterhaald worden. 
Deze conceptregeling werd aan Oppenheimer voorgelegd, die zich zeer in zijn nopjes toonde 
met de manier waarop zijn suggestie was uitgewerkt.172 
  Oppenheimer was echter, geheel op eigen houtje, afgeweken van de instructies van 
zijn superieuren  in Londen, die expliciet vroegen om Nederlandse regeringsgaranties tegen 
doorvoer. De regering kon namelijk politie, douane en eventueel zelfs het leger inzetten om 
een  doorvoerregeling  te  handhaven; mogelijkheden  die  bijvoorbeeld  de  CNH  niet  had.173 
Bovendien kon de regering uitvoerverboden uitvaardigen om elke uitvoer van een bepaald 
goed uit haar grondgebied te verbieden, zodat er geen eigen producten die als vervanging 
van  het  ingevoerde  goed  konden  dienen,  naar  het  buitenland wegvloeiden. Dit  had  voor 
Groot‐Brittannië het prettige neveneffect, dat de Nederlandse  regering de  invoer  van het 
artikel waarvoor een uitvoerverbod uitgevaardigd was, moest beperken tot de onmiddellijke 
benodigdheden  van  Nederland  zelf.  Als  de  regering  namelijk  meer  liet  invoeren  dan 
Nederland zelf kon gebruiken, ontstonden er overschotten en was de regering verplicht haar 
uitvoerverbod  op  te  heffen;  de  dreiging  van  een  tekort  was  immers  de  enige  rationale 
waarmee een uitvoerverbod (in feite een schending van de Akte van Mannheim) tegenover 
Duitsland uit te leggen was. Geen voorraden, zo beredeneerde de Britse regering, betekende 
minder  kans  op  fraude  en  smokkelhandel  in  contrabande.174 Bovendien  had  de  CNH  een 
belangrijke voorwaarde verbonden aan het  sluiten van een garantieregeling met de Britse 

                                                            

172 NA 2.06.097/1211: CNH aan Oppenheimer, 26 oktober 1914; idem: Telegram Van Vollenhoven aan Kröller, 
27 oktober 1914; NA 2.06.097/1210: CNH aan C. van Vollenhoven, 10 oktober 1914, in als bijlage de concept‐
contracten tussen regering en stoomvaartmaatschappijen. 
173 De regering had al enkele maatregelen genomen om smokkelen te voorkomen. Per advertentie 
(bijvoorbeeld NRC 27 september 1914 Avondblad) had zij bijvoorbeeld aangekondigd om de Staat van Beleg af 
te kondigen in alle grensgebieden en havensteden als er geen einde gemaakt werd aan de illegale uitvoer van 
goederen waarvoor een uitvoerverbod gold. 
174 BNA FO 368/1192/66930: Sir Eyre Crow, ‘Memorandum’, 1 november 1914; BPNL VII, doc nr. 129, 172: 
Johnstone aan Grey, 6 december 1914. 
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regering: een  voor Nederland  zo  gunstige  (en dus  zo beperkt mogelijke) definitie  van het 
begrip foodstuffs.175 

Desondanks  werd  er  in  Groot‐Brittannië  in  principe  positief  op  de  plannen 
gereageerd,  zo  blijkt  ook  uit  het  besluit  om  Kröller,  die  al  een  aantal  keer  namens  de 
regering  in Londen was geweest om de  regeringsaankopen  te coördineren en dus de weg 
wist  te vinden naar de verschillende  regeringsdepartementen, naar de Britse hoofdstad  te 
sturen  om  verdere  tekst  en  uitleg  over  de  CNH  en  het  garantieplan  te  geven.176 Maar 
aangezien  voorlopig  de  foodstuffs  uit  Indië  zonder  al  te  veel  moeite  de  blokkade 
doorkwamen, was er nog geen onmiddellijke aanleiding om ten bate van een ongestoorde 
aanvoer  van de  contrabandegoederen die nog wel  aangehouden werden, een  akkoord  te 
sluiten. 177  Een  voor  Nederland  grotendeels  onzichtbare  aardverschuiving  in  de  Brits‐
Amerikaanse  relaties zou echter grote gevolgen hebben voor het  lot van de aan Duitsland 
grenzende neutralen, en de plannen van de CNH een dwingende urgentie meegeven. 
     
2.9 – Via Washington naar de NOT  
 
Op 29 oktober 1914 vaardigde de Britse regering een nieuwe Order in Council uit, waarin zij 
opnieuw een gewijzigde “interpretatie” gaf van de Declaratie van Londen. Opnieuw werd de 
lijst met goederen die de Britse  regering als contrabande beschouwde uitgebreid, ditmaal 
vooral  met  industriële  grondstoffen  (zoals  aluminium,  koper,  rubber,  lood  en  olie). 
Daarnaast was een bepaling opgenomen die Groot‐Brittannië het  recht gaf om,  zodra het 
ervan  overtuigd  was  dat  de  vijand  via  een  neutraal  land  bevoorraad  werd,  alle 
contrabandegoederen  op weg  naar  dat  land mocht  aanhouden  en  onderzoeken,  en  alle 
verdachte goederen in beslag mocht nemen.178 

                                                            

175 BPNL VII, doc nr. 109, 144: Telegram Johnstone aan Grey, 16 oktober 1914: ‘Commercial attaché regards 
definite information on this subject as necessary before question even of a basis for negotiation can be 
discussed. Cf. BPNL VII doc. no. 115, 148: telegram Johnstone aan Grey, 22 oktober 1914. In dit telegram deelt 
Johnstone, opnieuw na aandringen van Oppenheimer, zijn superieur mee dat het, met het oog op de 
onderhandelingen met de Nederlanders, ‘extremely desirable’ zou zijn, ‘if he could be informed […] what 
articles imported from Netherlands India are not to be regarded as foodstuffs under Declaration of London.’ Cf. 
BNA FO 368/1027, 62208: KNSM aan Oppenheimer, 19 oktober 1914, plus diverse aantekeningen; idem, 
64208: Cambon aan Board of Trade, 22 oktober 1914. 
176 BNA FO 368/1027, 63598: telegram Johnstone aan Grey, 26 oktober 1914 no. 117 Commercial; idem, 64488: 
telegram Johnstone aan Grey, 28 oktober 1914 no. 121 Commercial. 
177 NA 2.06.001/10935: Memorandum van Everwijn voor F.E. Posthuma, 1 november 1914: ‘Maatregelen tot 
bevordering van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 4‐5. 
178 De Order in Council van 29 oktober 1914 staat in zijn geheel afgedrukt in Bell, A history of the blockade, 713. 
De bepaling betreffende “overtuiging” werd in de Declaratie opgenomen omdat Britse prijsrechters nogal 
moeite hadden met het feit dat er zelden tot nooit bewijs werd aangeleverd van de vijandige eindbestemming 
van contrabandegoederen op weg naar neutrale staten (Coogan, The End of Neutrality, 163, 167‐168). Er is wel 
eens beweerd dat de Order in Council van 29 oktober onder Amerikaanse invloed een stuk draaglijker was voor 
de neutrale landen (bijvoorbeeld Siney, Allied Blockade, 28‐29). Everwijn dacht daar destijds heel anders over 
(NA 2.06.001/10935: Everwijn aan Posthuma, 1 december 1914, memorandum ‘Maatregelen tot bevordering 
van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 7‐11, citaat op 11): ‘Deze bepaling [betreffende 
“overtuiging”] maakt [de Order in Council van 29 oktober 1914] zeker veel ongunstiger dan die van 20 
Augustus. Het zal Britse regering niet moeilijk vallen te stellen, dat het Duitsche leger vanuit Nederland 
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De nieuwe Order  in Council  ging  vergezeld  van  een memorandum,  gericht  aan de 
regeringen van aan Duitsland grenzende neutralen, waarbij de Britse regering verklaarde dat 
het  keiharde  garanties  eiste  voordat  het  zou  toestaan  dat  contrabandegoederen  deze 
grensstaten bereikten: de neutrale regeringen zouden de uitvoer van alle door de Britten tot 
contrabande  verklaarde  goederen moeten  verbieden,  anders  zou  de  Britse  regering  elke 
overzeese  aanvoer  van  die  contrabande  blokkeren. 179  Daarnaast  liet  de  Britse  gezant 
Johnstone Loudon weten dat de Britse regering haar besluit ten aanzien van de  invoer van 
levensmiddelen  in Nederland had opgeschort:  in afwachting  van een  ‘definite agreement’ 
betreffende contrabande met de Nederlandse regering zouden ladingen graan, rijst, meel en 
vlees, waarvoor  geen  regeringsgaranties  tegen  doorvoer  bestaan,  door  de  Britse marine 
worden aangehouden.180 

Tot overmaat van ramp deelden de Britten ook nog mee dat zij de hele Noordzee tot 
militair  operatiegebied  verklaarden,  waarin  mijnen  gezaaid  zouden  worden.181 Zij  waren 
uiteraard  graag  bereid  om  neutrale  schepen  een  vrijgeleide  te  bieden,  maar  om  te 
voorkomen dat de Duitsers ook gebruik van die mijnvrije corridors  zouden maken,  zou de 
locatie ervan steeds wisselen en zouden kaarten met de  juiste coördinaten alleen  in Britse 
havens te halen zijn.182 Hierdoor werden neutrale schepen verplicht om elke keer als ze de 
Noordzee doorstaken (dus bij elke heen‐ en thuisreis) een Britse haven aan te doen. Dit gaf 
neutrale kapiteins  twee opties: oftewel de Britse verklaring negeren en op goed geluk de 
Noordzee oversteken, hetgeen een reëel en bijzonder onaangenaam risico op een aanvaring 
met een contactmijn met zich meebracht, of zich vrijwillig melden in een Britse haven, waar 
inspecteurs  klaarstonden om de bestemming  van de  goederen uit de  scheepspapieren  te 
controleren,  en  de  lading  binnenstebuiten  te  keren  op  zoek  naar  “verdachte” 
contrabande.183 

 Dit  trio  aan  Britse  maatregelen  was  het  resultaat  van  een  maand  lang  stevig 
onderhandelen  tussen  Londen  en Washington,  waarvan  het  resultaat  was  dat  de  Britse 
blokkade van Duitsland op zo’n manier werd ingericht, dat de Britten zoveel mogelijk de vrije 
hand kregen zolang de Amerikanen er maar niet  te veel  last van hadden. De Amerikaanse 
regering, die in augustus 1914 nog had gestaan op een onverkort naleven van de Declaratie 
van Londen, was door de Britse overtuigd van het feit dat economische oorlogsmaatregelen 
mogelijkerwijs het enige waren dat een Duitse overwinning  in de weg stond: hoewel de VS 
neutraal waren, mocht de Britse  zaak op warme  sympathie  rekenen  van de Amerikaanse 

                                                                                                                                                                                          

voorraden krijgt, en derhalve de bepaling op Nederland toepasselijk verklaren. Het gevolg hiervan zou zijn, dat 
Nederland wat den aanvoer van contrabande betreft, met vijandelijk gebied werd gelijkgesteld […].’ 
179 BNA FO 368/1028, 67458: Grey aan Johnstone. 3 november 1914 no. 111 Commercial, met bijgevoegd een 
‘Memorandum’ voor de Nederlandse regering. Cf. Farrar, French Blockade, 10‐11. 
180 BNA FO 368/1028, 6546/14: telegram Grey to Johnstone, 31 oktober 1914 no. 73 Commercial; BPNL IV, doc. 
nr. 230, 218‐219: Johnstone aan Loudon, 2 november 1914, 218‐219. Citaat uit laatstgenoemde brief. 
181 Halpern, Naval History, 49. 
182 BNA FO 371/2054,64432: Johnstone aan Grey, 26 oktober 1914 no. 101 Treaty, Confidential, met bijgevoegd 
memorandum "Damage "Noordam", n.d.); GAR 3.18.01/4: Notulen Commissie van Toezicht HAL, 6 november 
1914.  Het HAL‐schip Noordam was eind oktober 1914 al op een Britse mijn gevaren. Hoewel de Britse regering 
een schadevergoeding betaalde, illustreerde het geval‐Noordam de gevaren van een vaart door de Noordzee 
zonder Britse aanwijzingen. 
183 Colenbrander, Studiën en Aanteekeningen, 155. 
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president  Woodrow  Wilson  en  het  merendeel  van  zijn  kabinetsleden  en  adviseurs.184 
Bovendien  zou  een Britse nederlaag de door Wilson  zo  felbegeerde  rol  van  vredestichter 
onmogelijk maken, al was het maar omdat hij van de Britten nog de meeste steun voor zijn 
gedroomde nieuwe  liberaal‐democratische wereldorde kon verwachten.185 Naast  idealisme 
en  sympathie  speelde  uiteraard  ook  het  eigenbelang  een  beslissende  rol.  De  Entente‐
regeringen kochten op grote  schaal onder meer grondstoffen,  levensmiddelen en munitie 
op, en zorgden zo voor een ware economische boom. Het leek zonde om dit alles op het spel 
te zetten  juist om die partij te steunen, waarmee de Amerikaanse regering  ideologisch het 
minste ophad. Een akkoordje met de Britten was dan ook verreweg te prefereren boven een 
herhaling van het  scenario van 1812, waarin de Amerikanen  zich gedwongen voelden om 
aan de zijde van de verfoeide dictator Napoleon de Britten de oorlog te verklaren om hun 
handel met Frankrijk te verdedigen.186  

Dit alles noopte Wilson om al op 2 oktober 1914 de Britse regering te verzekeren dat 
de  contrabande‐kwesties  door  ‘real  friends  on  both  sides’  zou worden  behandeld.187 De 
Amerikanen  werden  daarop  nauw  betrokken  bij  het  opstellen  van  de  nieuwe  Order  in 
Council.188 Sterker nog, het waren de Amerikanen  (in de persoon van de  juridisch adviseur 
van  het  State  Department,  Robert  Lansing)  die  aan  de  Britten  voorstelden  de  lijst met 
absolute contrabandegoederen uit te breiden met zaken waarvan zij niet wilden dat die  in 
Duitsland  terechtkwamen en hen het  idee aan de hand deden de mogelijkheid  te creëren 
om  een  neutrale  haven,  of  zelfs  een  heel  land,  dat  dienst  deed  als  ‘a  base  of  enemy 
supplies’,  te behandelen als  ‘having acquired enemy character’, waardoor  schepen van en 
naar  deze  haven  niet  onder  de  regels  van  de Declaratie  zouden  vallen maar  beschouwd 
werden  als  direct  op  weg  naar  een  vijandig  land.189 De  praktische  gevolgen  van  deze 
heimelijke  Anglo‐Amerikaanse  besprekingen  waren  dat  de  blokkade  nu  vooral  op  de 
schouders van de neutralen in Europa neerkwam.190 Daarbij gaf de Amerikaanse regering de 
handel  in bepaalde contrabandegoederen met Duitsland op, maar  in ruil werd katoen (een 
belangrijke  grondstof  voor  de  Duitse  munitie‐industrie)  van  de  contrabandelijsten  af 
gehouden, waarmee  de  grote  katoenplantages  in  het  zuiden  van  de  VS werden  ontzien. 
Daarbij werd officieus afgesproken dat de Britten voorzichtig  zouden omspringen met het 

                                                            

184 Ørvik, The Decline of Neutrality, 7, 82, 116 ; Soutou, L'or et le sang, 117. 
185 Kennedy, 'Wilson', 6‐9. 
186 Soutou, L'or et le sang, 117‐119. Cf. Coogan, The End of Neutrality, 192‐93; Link, Wilson III, 126‐130. 
187 BNA FO 372/601, 55706: telegram Spring Rice aan Grey, 2 oktober 1914 no. 74 Treaty. 
188 Zo werd bijvoorbeeld een vroege proeve van de Order in Council al begin oktober aan de Amerikaanse 
ambassadeur in Londen gegeven, zodat deze het met zijn superieuren in Washington kon bespreken. Link et al. 
(eds.), Wilson Papers 31, 146‐147: Telegram Grey aan Spring‐Rice, 9 oktober 1914. 
189 Link et al. (eds.), Wilson Papers 31, 161‐163: Johnstone aan Loudon, 2 november 1914. Interessant is ook de 
mededeling van Lansing aan Page dat het hiervoor genoemde telegram, evenals het telegram van president 
Wilson van diezelfde datum gericht aan de ambassadeur (beide bedoeld om in het geheim door te geven aan 
de Britse regering), ‘must not be placed on files of Embassy but held by you personally in greatest secrecy’. Link 
et al. (eds.), Wilson Papers 31, 183: Lansing aan Page, 19 oktober 1914. Cf. BNA FO 372/601, 55706: Telegram 
Spring Rice aan Grey, 2 oktober 1914 no. 74 Treaty; idem, 55531: telegram Spring Rice aan Grey, 2 oktober 
1914 no. 80 Treaty; idem, 60037: telegram Spring Rice aan Grey, 15 Oct. 1914 no. 117 Treaty. 
190 Smith, 'Lansing', 63‐65; Clements, 'Wilson', 65‐67. 
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opbrengen van Amerikaanse schepen.191 De VS beloofde op haar beurt verder niet meer aan 
te dringen op onvoorwaardelijke acceptatie van de Declaratie van Londen, en zich voortaan 
te beperken tot kritiek op de uitvoering van de Britse politiek ter zee, niet op het systeem 
dat daaraan ten grondslag lag.192 

De Britse Order  in Council  van  29  oktober  1914  plaatste  de Nederlandse  regering 
opnieuw  voor een hels dilemma.  Loudon  voelde de dreigende adem van Duitsland  in  zijn 
nek;  hij  wist  ook  dat  de  garanties  die  hij  gegeven  had  voor  de  aanvoer  van  koper  en 
petroleum  eigenlijk  al  een  stap  te  ver  waren  geweest.  Verder  toegeven  was  haast 
onmogelijk, en toch breidde hij de regeling voor regeringsaanvoeren per HAL uit de VS voor 
een  laatste keer uit: elke aanvoer uit de VS mocht nu, na verkregen  toestemming, aan de 
regering worden geadresseerd, die vervolgens doorvoer naar Duitsland uitsloot. Voorwaarde 
bleef  dat  voor  aangevraagde  goederen  in  Nederland  een  uitvoerverbod moest  bestaan; 
anders  had  de Nederlandse  regering  geen wettelijke  basis  om  doorvoer  naar  het  oosten 
tegen  te  houden.193 Dit  zorgde  ervoor  dat  Nederland  in  ieder  geval  voor  eigen  gebruik 
voldoende  contrabande‐goederen  binnenkreeg,  maar  was  ook  opnieuw  een  stap  in  de 
“Britse” richting. Met een schuin oog op de Duitse reactie veroordeelde hij in het openbaar 
de  Britse  maatregelen  dan  ook  in  de  krachtigste  bewoordingen  die  hij  als  jurist  kon 
verzinnen: als een schending niet alleen van de Declaraties van Londen en van Parijs, maar 
zelfs  van  de  meest  basale  ‘droits  de  gens’.  Een  algemene  regeringsgarantie  tegen  de 
doorvoer  van  contrabande,  herhaalde  hij  nogmaals,  zou  er  nooit  komen,  omdat  zo’n 
garantie  een  inbreuk  zou  vormen  op  de  verdragsverplichtingen  van Nederland  en  op  het 
internationaal recht. 194  
  De Britse regering deed in de Order in Council van 29 oktober 1914 echter niet alleen 
drie stappen vooruit, maar ten opzichte van Nederland ook twee belangrijke stappen terug. 
Oppenheimer had Londen op de hoogte gebracht van zijn ontmoetingen met de Commissie 
voor de Nederlandsche Handel, en hen voorgehouden dat het wellicht mogelijk zou zijn om, 
naast  garanties  van  de Nederlandse  regering  voor  graan,  koper  en  petroleum,  ‘to  obtain 
concession for a further number of raw materials through saddling the Hague Committee on 
trade matters  […] with  responsibility concerning bona  fides of  traders and  in consequence 
concerning  destination  of  certain  raw materials  imported  into Holland’.195 Deze  suggestie 
werd  in  Londen  zeer positief ontvanngen.196 Het memorandum  van de Britse  regering  ter 

                                                            

191 Coogan, The End of Neutrality, 192‐193. 
192 BNA FO 372/602, 62001: telegram Spring Rice aan Grey, 21 oktober 1914 no. 129 Treaty; idem, 62348: 
telegram Spring Rice aan Grey, 22 oktober 1914 no. 131 Treaty. Cf. Ørvik, The Decline of Neutrality, 77‐82, 116. 
193 BNA FO 368/1028, 75300: Engelse vertaling van een artikel uit de Nederlandsche Staatscourant, 6 november 
1914; NA 2.06.001/1588; HAL aan LNH, 18 december 1914; idem: H. Bock (ministerie van LNH, afd. Handel) aan 
Stein, Hirsch & Co. te Rotterdam, 9 december 1914; idem, Bock aan HAL‐directie, 8 december 1914. 
194 BPNL IV, doc. nr. 248, 234‐235: Loudon aan Johnstone, 13 november 1914. 
195 BNA  FO 368/1027, 60793: Telegram Johnstone aan Grey, 18 oktober 1914 no. 99 Commercial. 
196 BNA FO 368/1028, 68125: Telegram Johnstone aan Grey, 6 november 1914 no. 136 Commercial; idem, 
68591: Telegram Johnstone aan Grey, 9 november 1914 no. 159 Commercial; idem, 71745: Johnstone aan 
Grey, 14 november 1914 no. 252 Commercial, Urgent, met minuten van Sargent en een 'private letter' van 
Oppenheimer aan Eyre Crowe, 15 november 1914; idem: 71745: telegram Grey aan Johnstone, 17 november 
1914 no. 90 Commercial, Urgent. Cf. NA 2.06.001/10935: Memorandum van Everwijn voor F.E. Posthuma, 1 
november 1914: ‘Maatregelen tot bevordering van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 12. 
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begeleiding van de Order in Council van 29 oktober vermeldde dan ook dat Groot‐Brittannië 
voor  bepaalde  goederen  genoegen  zou  nemen met  garanties  van  'selected  firms, whose 
standing and good faith could be satisfactorily vouched for'.197 Mits de regering door middel 
van  garanties  en  een  uitvoerverbod  de  doorvoer  van  koper,  petroleum,  graan,  rijst, 
tarwebloem  en  vlees  verbood,  zou  zij  voor  andere  contrabandegoederen  (zoals  veevoer, 
huiden  en  rubber)  kunnen  volstaan  met  garanties  die  de  CNH  zou  kunnen  bieden.198 
Bovendien bleek uit de  voorgaande opsomming dat de Britse  regering  –  vermoedelijk op 
advies  van Oppenheimer  –  het  generieke  begrip  foodstuffs  eindelijk  had  gedefinieerd  als 
‘graan, bloem, meel en vleesch’:  luxe voedselproducten uit o.a.  Indië vielen daar dus niet 
onder.199 Dat was, zoals al eerder gezegd, voor de CNH een belangrijke sine qua non voor het 
verlenen van haar intermediair bij de Brits‐Nederlandse onderhandelingen over de doorvoer 
van contrabande.200 

De CNH besloot daarop dat het tijd was om haar plannen voor het opzetten van een 
instantie die namens de handel zelf garanties zou geven tegen de doorvoer van contrabande 
bekend  te maken  aan de  voornaamste belanghebbenden: de  scheepvaartmaatschappijen, 
wier  schepen met  contrabandeladingen  bestemd  voor  Nederlandse  havens  nu  definitief 
vogelvrij  verklaard waren. Op  10  november werden  de  vertegenwoordigers  van  de  grote 
vaart uitgenodigd ter vergadering op het hoofdkwartier van de Commissie in Den Haag. Van 
Aalst  legde  hen  daar  uit  dat met  de Order  in  Council  elke  hoop  op  een  voor Nederland 
gunstige “interpretatie” van de Declaratie van Londen  ‘den bodem  ingeslagen’ was: Groot‐
Brittannië zou alleen aanvoer van contrabande naar Nederland toestaan onder de mits van 
garantie tegen doorvoer naar Duitsland. Met een meeslepend betoog wist hij de aanwezigen 
over  te  halen  dat  de  tijd  gekomen was  om,  ter  bescherming  van Nederlandse  belangen, 
onderscheid  te maken  tussen contrabande met Nederlandse bestemming, en contrabande 
die  doorgevoerd  zou  worden  naar  Duitsland.  En  aangezien  de  regering met  handen  en 
voeten gebonden was aan de Akte van Mannheim, was het aan de handel en de scheepvaart 
om de handen ineen te slaan, en zelf te komen met een oplossing ‘waarbij de belangen van 
den  bonafide  Nederlandschen  overzeeschen  handel  bescherming  kunnen  vinden’.  Die 
oplossing,  aldus  Van  Aalst,  dacht  de  CNH  te  vinden  in  de  oprichting  ‘eener 
Trustmaatschappij’, aan wie aangesloten reders en importeurs zouden beloven contrabande 

                                                            

197 BNA FO 368/1028, 67458: Grey aan Johnstone, 3 november 1914 no. 111 Commercial, met bijvoegd 
‘Memorandum’, 3 november 1914. 
198 NA 2.06.097/1212: CNH aan directies KHL, SMN, RL, HAL, Oceaan, KNSM, KWIM, 7 november 1914. 
199 NA 2.06.079: S. Hannema, secretaris‐generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan CNH, 17 
november 1914, ‘Vertrouwelijk’. 
200 BNA FO 368/1028, 71849: R.W. Matthews [Board of Trade] aan Sir William Tyrell, de privé‐secretaris van 
Grey, 14 november 1914; idem, 71849: Eyre Crowe aam Matthews, 16 november 1914.  Ernst Heldring, 
directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die in nauw contact met de CNH stond, 
was naar Groot‐Brittannië afgereisd om de belangen van zijn eigen maatschappij te bepleiten. Hij vond de 
direct van de president van de Board of Trade, Runciman, ontvangen mededeling zo belangwekkend, dat hij dit 
onmiddellijk per telegraaf doorgaf aan zowel zijn collega‐reders als de CNH zelf. GAR 318.02/299: Heldring aan 
Directie HAL, 17 november 1914. Zie over Heldrings reis naar Londen NA 2.06.079/1210: KNSM aan Van Aalst, 1 
oktober 1914, CNH aan KNSM, 3 oktober 1914 en KNSM aan CNH, 5 oktober 1914. Zie ook De Vries (red.), 
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 194‐196. 
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niet door te voeren, op straffe van een te heffen boete. De reders namen het voorstel van 
de Commissie aan, en besloten werd het plan aan de regering voor te leggen.201 

Zowel  Loudon  als  Treub  zagen  het  plan  van  de  CNH  wel  zitten, maar  de  heren 
bewindslieden  kregen  ruzie  over  de wijze waarop  de  regering  zich  tot  de  op  te  richten 
Trustmaatschappij  moest  gaan  verhouden.  Loudon  wilde  dat  de  regering  zich  volstrekt 
afzijdig  zou  houden,  en  zag het  liefst dat de  regeringsgaranties  zich beperkten  tot  graan. 
Onder de indruk van signalen van grote ontevredenheid uit Berlijn over het steeds stukje bij 
beetje toegeven aan de Britse druk wilde hij zelfs de aan Johnstone gegeven garanties voor 
petroleum en koper het  liefst weer ongedaan maken.202 Treub zag de situatie heel anders. 
Hij bleef voorstander van aanvoer aan het adres van de  regering, en het  feit dat de HAL‐
schepen door de Britse blokkade mochten varen bewees in zijn ogen zijn gelijk. Treub stelde 
daarom  voor  om  de  op  te  richten  Trustmaatschappij  te  laten  functioneren  als  een  soort 
inkoop‐  en  distributiekantoor  namens  de  regering.  De  handel  mocht  de  verkoop  aan 
importeurs en eindverbruikers  zelf  regelen  (zodat er geen  ‘Regeeringstoko’  zou ontstaan), 
maar  aanvoeren  door  de  Trustmaatschappij  zouden  volgens  hem  moeten  worden 
gegarandeerd  door  de  regering.  Deze  kon  zo  al  haar machtsmiddelen  (zoals  de  douane) 
inzetten  om  niet  geoorloofde  doorvoer  te  voorkomen.203 Om  het meningsverschil  tussen 
beide partijen op  te  lossen, werd een vergadering belegd op het neutrale  terrein van het 
tijdelijk hoofdkantoor van de Commissie voor de Nederlandsche Handel in Den Haag. Tijdens 
deze vergadering kwam voor het eerst, maar zeker niet voor het  laatst, een kernprobleem 
van de Nederlandse oorlogsregering onder leiding van Cort van der Linden naar boven: een 
ernstig gebrek aan coördinatie. 

Op het hoofdkantoor van de CNH waren op de bewuste vergadering, gehouden op 27 
november  1914,  naast  de  leden  van  de  Commissie  ook  vertegenwoordigers  van  de 
ministeries van Landbouw, Nijverheid en Handel, van Buitenlandse Zaken en van Koloniën 
aanwezig. Als eerste verdedigde Everwijn, de chef van de afdeling Handel, het standpunt van 
zijn minister  Treub.  Hij  betoogde  dat  sinds  het  begin  van  de  oorlog meer  en meer  van 
regeringsgaranties gebruik was gemaakt. Het begon met het inkopen van graan door Kröller, 
waarop de steeds verder  reikende contracten  tussen HAL en  regering volgden. Hoe  je het 
ook bekijkt, constateerde Everwijn, de  lijn die  tot nu  toe was gevolgd werkte: er kwamen 

                                                            

201 NA 2.06.097/1228: Notulen vergadering CNH met ‘de directies der groote scheepvaartmaatschappijen’, 10 
november 1914. In de uitnodiging voor deze vergadering maakt de CNH er nog gewag van, dat het nog maar de 
vraag was of de te ontwerpen regeling de vorm zou krijgen van een ‘register van firma’s [zwarte en witte 
lijsten], dan wel in de vorm eener trustmaatschappij’. Deze ‘vorm kwestie’ zou echter voor de te houden 
vergadering worden opgelost. Het definitieve besluit om een Trustmaatschappij op te richten is dus tussen 7 en 
10 november 1914 genomen. NA 2.06.097/1212: CNH aan scheepvaartmaatschappijen, 7 november 1914. 
Overigens had de CNH begin oktober al gedreigd met het opstellen van “zwarte lijsten” met daarop de namen 
van ‘personen en firma’s, die zich voor allerhande transacties beschikbaar stellen, welke kwalijk zijn overeen te 
brengen met onze neutraliteit en de moeielijkheden voor onzen overzeeschen handel allicht zouden 
vergrooten’. NA 2.06.079/1210: CNH aan Correspondentiebureau voor Dagbladen en persbureau M.S. Vaz Dias, 
1 oktober 1914. De waarschuwende advertentie verscheen o.a. op 2 oktober in het Leidsch Dagblad. 
202 BPNL VII, doc. nr. 129, 171‐173: Johnstone aan Grey, 6 december 1914. 
203 NA 2.06.097/1229: Handgeschreven notitie van Joost van Vollenhoven, 14 november 1914; NA 
2.06.097/1402: “Contract tussen regering en NOT”, zoals voorgesteld door Treub, n.d. [tweede helft november 
1914]. 
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weer goederen binnen, en Duitsland blafte wel wat maar beet niet. Er was dus geen enkele 
redenen om van de  tot dusver gevolgde gedragslijn af  te wijken: wat hem betreft konden 
Trustmaatschappij  en  regering  dus  gewoon  een  contract  tekenen,  dat  immers  gebaseerd 
was op het al bestaande contract tussen HAL en regering. De beide afgezanten van Loudon, 
hoofd  handelszaken  jonkheer  A.M.  Snouck  Hurgronje  en  volkenrechtelijk  adviseur  D.W. 
baron Van Heeckeren, waren het daar uiteraard absoluut niet mee eens. Zij verwierpen het 
idee, door Everwijn geopperd, dat het contract met de HAL een  ‘bindend precedent’ was. 
Voor hen was het een noodmaatregel, en dan nog wel één,  aldus baron Van Heeckeren, 
waar het departement Buitenlandse Zaken ‘principiëel veel bezwaar’ tegen had. Zij waren er 
daarom warm voorstander van dat de belanghebbenden zelf actie ondernamen  in de vorm 
van  de  op  te  richten  Trustmaatschappij, maar  ‘[d]e  Regeering  behoorde  buiten  spel  te 
blijven’. Snouck Hurgronje en Van Heeckeren volgden hiermee de  lijn die Loudon al eerder 
had uitgezet: Nederland moest met de Britten tot een soort vergelijk komen, maar kon niet 
zomaar haar verplichtingen jegens internationale verdragen en recht overboord kan gooien, 
zeker als deze neutraal Nederland op andere terreinen nog dienstbaar kunnen zijn. Dit zeer 
fundamentele  meningsverschil  sluimerde  al  meer  dan  twee  maanden,  kennelijk  zonder 
interventie van bijvoorbeeld de ministerraad of de minister‐president.204 

Dat  bleek  toen  Everwijn  tijdens  de  vergadering  toegaf  dat  zijn  departement  het 
liefste  zag  dat  de  HAL‐garantie  zou worden  uitgebreid  tot  alle  Indische  rederijen,  zodat 
contrabande uit Indië ongestoord Nederland zou kunnen bereiken. Hij had hen hiertoe ook 
een  aanbod  gedaan,  zonder  te overleggen met de ministeries  van Buitenlandse  Zaken en 
Koloniën.  De  vertegenwoordiger  van  dat  laatste  departement,  de  latere  gouverneur‐
generaal  van  Suriname G.J.  Staal,  viel  dan  ook  bijna  van  zijn  stoel  van  verbazing.  Kröller, 
namens de CNH aanwezig, waarschuwde er voor dat Treub te ver ging  in zijn plannen van 
regeringsgaranties: ‘Wij moeten […] niet aan alle Engelsche eisen toegeven, want wat wij nu 
verspelen krijgen wij wellicht nooit meer terug.’ Ook Van Aalst wilde niet ‘plus royaliste que 
le  roi’  zijn.  Uiteindelijk  moest  Everwijn,  en  met  hem  Treub,  zich  neerleggen  bij  het 
meerderheidsstandpunt:  er  zou  geen  contract  komen  tussen Nederlandse  regering  en  de 
Trustmaatschappij,  en  de  regering  zou  de  Entente  er  nogmaals  op  wijzen  dat  zij  geen 
onderhandelingen wenste te voeren over verdere garanties.205   

De  uitkomst  van  de  vergadering  bood  voor  de  leden  van  de  Commissie  voor  den 
Nederlandschen Handel  in  ieder geval voldoende aanknopingspunten om de oprichting van 
de Trustmaatschappij definitief door te zetten. Op ten Noort, die als grand old man van de 
reders  zitting  had  in  de  Commissie  voor  den  Nederlandschen  Handel  vroeg  de  grote 
scheepvaartlijnen  om  de  Trustmaatschappij,  die  werd  opgezet  als  een  naamloze 
vennootschap, te ondersteunen door de aankoop van aandelen, en Van Aalst vroeg aan de 
bankiers hetzelfde.206 Naast de reders was bedacht dat ook bankiers een belangrijke rol in de 
op te richten organisatie zouden moeten spelen. Op initiatief van Van Aalst was namelijk een 
belangrijke  wijziging  aangebracht  in  het  voor  de  HAL‐regeling  ontworpen  systeem  van 

                                                            

204 NA 2.06.097/1228: Notulen van een vergadering van de CNH met vertegenwoordigers van de ministeries 
van Buitenlandse Zaken (De Waal, Van Heekeren en Snouck Hurgronje), Koloniën (Staal) en Landbouw, 
Nijverheid en Handel (Everwijn], 27 november 1914. Zie ook Dagboek Van Aalst, 1 december 1914, 44. 
205 Idem. 
206 NA 2.06.079/1229: Op ten Noort aan CNH, 19 november 1914. 
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contracten,  dat  diende  als  mal  voor  de  op  te  richten  Trustmaatschappij. 207  De 
Trustmaatschappij‐contractanten,  zowel  reders  als  importeurs,  zouden  namelijk  om  een 
bankgarantie worden gevraagd: hij zou een bepaalde som geld moeten storten op een door 
de Trustmaatschappij geopende rekening als waarborg dat hij het contract zou eerbiedigen. 
Bij  contractbreuk  zou  het  bedrag  verbeurd  verklaard  worden.  Om  dit  garantie‐systeem 
handen en voeten te geven werden de grote Nederlandse banken, die onder leiding van Van 
Aalst zo effectief de beurs‐ en kredietcrisis hadden bestreden, verzocht nogmaals samen te 
werken. Zij zouden, uiteraard tegen een vergoeding, garant staan voor vervoer onder Trust‐
voorwaarde  van  de  aan  te  voeren  contrabandegoederen. Mocht  er  gefraudeerd worden, 
dan konden zij de schade verhalen op de contractant. Zij verklaarden zich akkoord, en ook 
minister Loudon, die in het diepste geheim was ingelicht, keurde de plannen goed.208 En zo 
kon op 24 november 1914 de N.V. Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT) worden 
opgericht en zelfs van koninklijke goedkeuring worden voorzien.209 

In  de  oprichtingsakte,  die  door  de  deelnemende  bankiers  en  reders  ondertekend 
werd, stond het doel van de NV omschreven als  ‘het verleenen van hare tusschenkomst  in 
den ruimsten zin des woords ten behoeve van Nederlandsche kooplieden of Nederlandsche 
vennootschappen  van  koophandel  en  verzekering  van  den  ongestoorden  aanvoer  van 
overzee van artikelen, welke door oorlogvoerende Mogendheden tot absolute dan wel tot 
conditioneele [relatieve, SK] contrabande zijn verklaard of daartoe alsnog verklaard zouden 
kunnen worden’.  Daarbij werd  ‘[h]et  doen  van  eenigerlei  zaken  voor  eigen  rekening  […] 
uitdrukkelijk uitgesloten’: elk surplus op de rekening zou, na aftrek van gemaakte kosten, ten 
bate komen van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914, de instelling die na de financiële 
crisis  in augustus door Treub was opgericht als noodfonds voor  indirect oorlogs‐ en direct 
mobilisatieleed.210 
 
2.10 – Een verbindingsstreepje tussen NOT en regering 
 
De  vraag  was  nu  hoe  de  Britten  op  de  oprichting  van  de  NOT  zouden  reageren.  De 
Nederlandse  regering nam officieel de eerste  stap door  in een nota die was opgesteld na 
afloop  van  de  tumultueus  verlopen  vergadering  tussen  vertegenwoordigers  van  de 
departementen van  Landbouw, Nijverheid en Handel  (LNH), Buitenlandse Zaken, Koloniën 
en  de  Commissie  voor  den  Nederlandschen  Handel,  het  standpunt  van  de  Nederlandse 
regering  inzake  het  Britse  verzoek  te  onderhandelen  over  contrabande,  kort  samen  te 
vatten. In die nota (gedateerd 4 december 1914) herkauwde deze allereerst de argumenten 
van  Buitenlandse  Zaken  tegen  een  regeringsgarantie.  Maar  in  plaats  van  elke  Britse 
toenadering definitief af  te wijzen, zoals  tot dan  toe steeds was gedaan, eindigde de nota 
met de Britse regering er op te wijzen dat de NOT de garanties kon bieden die de Britten zo 

                                                            

207 GAR 318.02/299: CNH aan HAL, 12 oktober 1914; idem: CNH aan HAL, 5 november 1914. 
208 NA 2.06.079/1212: CNH aan Loudon, 16 november 1914. Ook bij de redactie van de NOT‐contracten met 
importeurs en reders werd het ministerie betrokken, zie NA 2.06.079/1228: Ministerie van Buitenlandse Zaken 
aan CNH, 14 december 1914. 
209 NA 2.06.097/1212: Claringbould aan H.C. Dresselhuys, secretaris‐generaal van het Ministerie van Justitie, 16 
november 1914; Dresselhuys aan Claringbould, 17 november 1914; CNH aan Dresselhuys, 19 november 1914. 
210 Acte Constitutif, 1‐3. Cf. Keller, NOT, 9; Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 199‐200. 
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graag wilden hebben.211 Loudon voegde daar tegenover Oppenheimer nog eens uitdrukkelijk 
aan  toe, dat de regering zich volstrekt afzijdig wilde houden van elk akkoord dat de Britse 
regering wil sluiten met de NOT.212 Oppenheimer, die al eerder door de CNH op de hoogte 
was  gebracht  van  de  nieuwe  Trustmaatschappij,  was  enthousiast,  maar  waarschuwde 
tegelijkertijd dat de Entente voor een aantal categorieën contrabande zou blijven staan op 
een garantie tegen doorvoer van de Nederlandse regering, en niet van de nieuwe NOT. Voor 
andere gevallen, liet hij aan Loudon weten, ‘His Majesty’s Government is prepared to accept, 
in a form still to be agreed, the guarantee of the The Hague Trading Committee as to their 
home consumption’.213  

Maar  dat  betekende  niet  dat  de Nederlandse  regering  zich  voor  de  rest  volstrekt 
afzijdig  zou  kunnen  houden,  vonden  zowel Oppenheimer  als  zijn  superieuren  in  Londen. 
Allereerst wilden zij de garantie van Den Haag dat het de uitvoerverboden die het wegens 
gebrek had uitgevaardigd, zou blijven handhaven. Het gevaar bestond namelijk dat zodra de 
nieuwe  NOT  begon  te  werken  en  er  dus  weer  voldoende  contrabandegoederen  binnen 
zouden lopen, de Nederlandse regering bepaalde uitvoerverboden weer zou opheffen: als er 
geen gebrek meer was, was er immers ook geen basis meer voor een uitvoerverbod! Sterker 
nog,  het  zou  nog  mooier  zijn  als  de  Nederlandse  regering  de  NOT  actief  meehielp, 
bijvoorbeeld door de grensbewaking te instrueren geen contrabandegoederen door te laten 
of voor  fraudegevoelige goederen preventief uitvoerverboden uit  te vaardigen. Want zelfs 
met het door de Commissie verzonnen systeem van garanties en boeten was het risico nog 
altijd aanwezig dat een slimme fraudeur de goederen toch over de grens wist te zetten.214 
Ook de CNH was er van overtuigd dat de  regering weliswaar niet direct en officieel, maar 
toch op de achtergrond bij de NOT betrokken moest zijn om haar te helpen haar taken uit te 
voeren.215 Treub was het daar uiteraard geheel mee eens, en  liet – opnieuw helemaal op 
eigen  houtje  en  dwars  tegen  de  gemaakte  afspraken  in  –  via  Everwijn  aan Oppenheimer 
weten dat wat hem betrof  ‘some arrangement could be concluded between  the NOT and 
the Netherlands Government’.216 

Om ook Loudon van deze noodzaak  te overtuigen, organiseerden Van Aalst en Van 
Vollenhoven een ontmoeting tussen Loudon en de gezanten van de belangrijkste geallieerde 

                                                            

211 BPNL IV, doc. nr. 269, 254‐256: Loudon aan Johnstone, 4 december 1914. 
212 BNA FO 368/1028, 79249: Johnstone aan Grey, 3 december 1917 no. 297 Commercial, met bijgevoegd 
‘Memorandum’ van Oppenheimer betreffende een gesprek met Everwijn, n.d. 
213 NA 2.0.6.079/1212: CNH aan Loudon, 16 november 1914. 
214 BPNL VII, doc nr. 122, 163: Aantekening van O.G. Sargent van het Britse Foreign Office bij brief Johnstone 
aan Grey, 14 november 1914. Cf. BNA FO 368/1028, 67671: telegram Johnstone aan Grey, 5 november 1914 
no. 133 Commercial, Urgent. 
215 Van Aalst vindt bijvoorbeeld dat de garanties van de Trustmaatschappij alleen dán voldoende garantie 
vormen ‘mits de Regeering pal staat wanneer aan de N.O.T. geadresseerd wordt’. NA 2.06.097/1228: Notulen 
van een vergadering van de CNH met vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken (De Waal, 
Van Heekeren en Snouck Hurgronje), Koloniën (Staal) en Landbouw, Nijverheid en Handel (Everwijn], 27 
november 1914. 
216 Everwijn vertelde Oppenheimer dat hij geloofde dat ‘some arrangement could be concluded between the 
NOT and the Netherlands Government as to the quantities to be imported into Holland; as it was in the interest 
of the Trust to see the prohibition maintained – for that would greatly facilitate its labours.’ BNA FO 368/1028, 
79249: Johnstone aan Grey, 3 december 1917 no. 297 Commercial, met bijgevoegd ‘Memorandum’ van 
Oppenheimer betreffende een gesprek met Everwijn, n.d. 
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landen  (Johnstone, de  Franse  chargé d’affaires Henri Allizé en hun Russische  collega). De 
drie gezanten  lieten de minister weten dat een zekere vorm van regeringsbemoeienis met 
de Trustmaatschappij voor hun regeringen een absolute vereiste was voor het aanvaarden 
van de NOT‐oplossing voor de doorvoerproblematiek.217 Loudon beloofde de gezanten dat 
de  regering  de  huidige  uitvoerverboden  zou  handhaven,  ook  al  ontstond  er  door 
tussenkomst  van  de  NOT  een  situatie  waardoor  die  uitvoerverboden  niet  meer  strikt 
noodzakelijk waren.  Bovendien  gaf  hij  Entente  namens  zijn  regering  ‘the most  emphatic 
guarantee’    betreffende  de  ‘good  faith  and  standing’  van  de  NOT. 218  Namens  het 
gezantentrio  stuurden  Johnstone  en Oppenheimer  daarom  gezamenlijk  een  nota  naar  de 
Britse regering, waarin zij de NOT‐contracten expliciet aanvaardden als voldoende bewijs dat 
in  Nederland  ingevoerde  contrabande  niet  naar  Duitsland  werd  doorgevoerd,  mits  de 
regering de daartoe door de Britten met de NOT te sluiten overeenkomst officieel erkende 
en beloofde te eerbiedigen.219  

Ook de verhouding tussen de NOT en de Britse regering werd geformaliseerd. Om er 
voor te zorgen dat Entente een oogje in het zeil kon houden bij de NOT – en eventueel aan 
de  bel  kon  trekken  als  de  NOT‐bestuurders  zich  niet  aan  de  afspraken  houden  –  stelde 
Londen  voor  om  een  Britse  secretaris  aan  te  stellen.  Joost  van Vollenhoven was meteen 
enthousiast,  en  bood  deze  baan  direct  aan  Oppenheimer  aan.  Maar  de  overige  NOT‐
bestuurders deelden Van Vollenhovens enthousiasme bepaald niet:  ze waren bang dat de 
Britten via “hun” secretaris vertrouwelijke Nederlandse bedrijfsinformatie in handen zouden 
krijgen  en  doorgeven  aan  concurrerende  Britse  bedrijven.  Daarbij was  de  NOT,  officieus 
bedoeld als Brits‐Nederlandse onderhandse regeling van het contrabande‐probleem, naar de 
letter  van  haar  statuten  een  Nederlandse  organisatie:  het  opnemen  van  een  Britse 
vertegenwoordiger  in de organisatie zou het  in de ogen van Duitsland onmiddellijk tot een 
Entente‐wolf  in  neutrale  schaapskleren  maken.  In  het  ergste  geval,  rapporteerde 
Oppenheimer, zou de Duitse commercieel attaché in Den Haag eisen om ook als secretaris in 
de organisatie te worden opgenomen, iets wat het NOT‐bestuur hem dan met goed neutraal 
fatsoen niet zou kunnen weigeren.220 Wel werd afgesproken dat de officieuze, maar hechte 
band tussen Oppenheimer en de CNH‐bestuursleden zou worden bestendigd,  in die zin dat 
de  NOT‐bestuursleden  beloofden  bij  eventuele  onenigheid  tussen  NOT  en  Entente  aan 
Oppenheimer  tekst  en  uitleg  te  verschaffen.  Bovendien  zouden  schepen  met 
contrabandegoederen geconsigneerd aan de Trustmaatschappij aan boord op hun thuisreis 
een Britse haven aandoen, waar de NOT‐contracten en de  lading aan een (korte)  inspectie 
zouden worden onderworpen.221 

                                                            

217 Dagboek Van Aalst, 4 december 1914, 44‐45; 5 december 1914, 45‐46. 
218 BNA FO 368/1028, 79446: Telegram Johnstone aan Grey, 6 december 1914 no. 163 Commercial; idem, 
80253: Johnstone aan Grey, 6 december 1914 no. 303 Commercial, met bijgevoegd een samenvatting van een 
telegram van Allizé naar Parijs, 5 december 1914, en diverse aantekeningen. 
219 BNA FO 368/1028, 84122: Telegram Jonstone aan Grey, no. 192, 23 december 1914, PRO  
220 BNA FO 368/1028, 83077: telegram Johnstone aan Grey, 15 december 1914 no. 173 Commercial; idem, 
83077/14: telegram Grey aan Johnstone, 17 december 1914 no. 115. 
221 BNA FO 368‐1028, 80338: telegram Johnstone aan Grey, 8 december 1914; idem, 80676: Johnstone aan 
Grey, 7 december 1914 no. 305 Commercial; Dagboek Van Aalst, 8 december 1914, 46. 
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 De  Franse  regering  vormde  de  laatste  hobbel.  Deze  had  namelijk,  ondanks  de 
positieve berichtgeving van gezant Allizé, ernstige bedenkingen bij een NOT die niet gedekt 
was door expliciete  regeringsgaranties. De verzekering dat Oppenheimer een oogje  in het 
zeil  zou  houden,  en  Loudons  belofte  om,  geheel  vertrouwelijk,  de  Entente‐regeringen  de 
officiële Nederlandse  statistieken  van het  verkeer over de Rijn naar Duitsland  te  sturen  ‐ 
zodat zij zelf konden controleren op doorvoerverkeer  in overzeese contrabandegoederen  ‐ 
deed de Franse regering toch overstag gaan.222  

Daarmee  konden  de  besprekingen  tussen  de  Entente‐regeringen  en  de  NOT  hun 
laatste fase ingaan. Er werd in de derde week van december 1914 afgesproken dat het Britse 
Gezantschap een (gezamenlijk op te stellen) brief naar het bestuur van de Trustmaatschappij 
zou  sturen,  waarin  de  afspraken  tussen  NOT  en  Britse  regering  geformaliseerd  zouden 
worden. In die brief werd de NOT gevraagd zorg te dragen voor de ‘home consumption’ van 
door  haar  bemiddeling  van  overzee  in  te  voeren  contrabande.  De  NOT  zou  daarop 
bevestigend antwoorden.223 Kröller – nog altijd  in Londen – gaf bovendien de mondelinge 
verzekering  dat  de  NOT  deze  belofte  gestand  zou  doen  en  dat  de  Nederlandse 
belanghebbenden de NOT niet zouden misbruiken om buitenlandse (lees: Britse) handel op 
Nederland uit  te  sluiten,   waarop de Britse  regering namens de Entente  formeel  akkoord 
ging. Grey noteerde in de kantlijn zéér tevreden te zijn over de gang van zaken. Eindelijk lag 
een oplossing van het Nederlandse doorvoer‐probleem binnen handbereik.224  

Maar voordat de brief aan de NOT op de post kon,  restte als  laatste  stap nog het 
sluiten van een formele overeenkomst tussen Britse en Nederlandse regering betreffende de 
NOT,  die  de  vorm  van  een  uitwisseling  van  geheime  nota’s  zou  krijgen.225 Net  als  bij  de 
brieven aan de NOT het geval was, was het de bedoeling dat het Britse Gezantschap Loudon 
een  voorstel  zou  voorleggen,  welke  vervolgens  door  de  regering  zou  moeten  worden 
aanvaard.  De  bedoeling  was,  aldus  Oppenheimer,  ‘to  establish  an  official  connection 
between  this note and  the  letter  to  […]  the Netherland Overseas Trust’.226 In de bewuste 
brief stond dat de Nederlandse regering nota had genomen van het akkoord tussen NOT en 
Entente, deze stilzwijgend zou accepteren en de gemaakte afspraken op geen enkele manier 

                                                            

222 BNA FO 368/1028, 81545: telegram Johnstone aan Grey, 11 december 1914 no. 171 Commercial; idem, 
84206, telegram Johnstone aan Grey, 12 december 1914 no. 174; idem, 81545: telegram Grey aan Bertie, 13 
december 1914 no. 312 Commercial; idem, 82154: telegram Bertie aan Grey, 14 december 1914 no. 239; idem, 
83389: telegram Johnstone aan Grey, 16 Dec. 1914 no. 178 Commercial. 
223 BNA FO 368/1028, 85253: Johnstone aan Grey, 19 december 1914 no. 346 Commercial, Urgent, met 
bijgeslogen een proeve van de aan te NOT te zenden brief; idem, 84122/14: Grey aan Johnstone, 21 december 
1914 no. 121 Commercial; idem, 85253: telegram Grey aan Johnstone, 23 december 1914 no. 124 Commercial. 
224 NA 2.06.079/1229, map ‘Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. II’: Joost van 
Vollenhoven aan Van Aalst, 11 december 1914; NA 2.06.079/1228: telegram CNH aan Kröller 15 december 
1914; BNA FO 368/1028, 84488: Kröller (in Londen) aan Eyre Crowe, 18 december 1914; idem, 8701: telegram 
Chilton aan Grey, 26 december 1914 no 198 Commercial, plus aantekeningen van Grey. 
225 NA 2.06.079/1228: Joost van Vollenhoven aan Cornelis van Vollenhoven, 16 december 1914; idem: Joost 
van Vollenhoven aan Op ten Noort, 16 december 1914, idem: Op ten Noort aan Van Vollenhoven, 17 december 
1914. Van een formele overeenkomst kon gezien de neutraliteit geen sprake zijn, hoewel Op ten Noort in zijn 
brief terecht opmerkt dat er feitelijk geen enkel verschil is tussen een overeenkomst (waarin twee partijen 
samen afspreken iets te doen) of een uitwisseling van nota’s (waarin de eerste partij een vooraf afgesproken 
voorstel doet, waarna de tweede partij goedkeurend reageert). 
226 BNA FO 368/1028, 84122: telegram Johnstone aan Grey, 23 december 1914 no. 192. 
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zou dwarsbomen.227 Hoewel Oppenheimer het concept van de Britse nota eerst aan de NOT 
had  laten  lezen  en  zelfs door  Joost  van Vollenhoven  en  Loudon had  laten  aanpassen om 
ervoor  te  zorgen dat er nergens  specifiek melding gemaakt werd van  schendingen van de 
Declaraties van Londen of Parijs of van de Akte van Mannheim, schoot de tekst, die Loudon 
op  22  december  1914  door  Oppenheimer  en  Allizé  gezamenlijk  werd  aangeboden,  de 
minister toch danig  in het verkeerde keelgat. Loudon weigerde namelijk een overeenkomst 
te tekenen waarin, in zijn woorden, een ‘traît d’union’ (een “verbindingsstreepje”) gecreëerd 
zou worden tussen de regering en de NOT. Het mooie van de NOT was namelijk juist, dat het 
Loudons  ideaal van een geheime overeenkomst  tussen Britten en Nederlanders zeer dicht 
benaderde  juist  omdat  de Nederlandse  regering,  ondanks  intensieve bemoeienis met  het 
voortraject, met  de NOT  zelf  officieel  niets  te maken  zou  hebben. Als  zou  blijken  dat  de 
regering de NOT actief ondersteunde, was dat bovendien voor Duitsland voldoende bewijs 
dat de Nederlandse regering zich kennelijk toch niet aan haar verdragsverplichtingen wilde 
houden. Loudon liet daarom weten dat hij ten volle bereid was de onderneming af te blazen 
als de Britten hun zin zouden doordrijven.228 

Maar Oppenheimer vermoedde, schreef hij aan zijn vriend Sir Eyre A. Crowe – net als 
hij een Foreign Office‐medewerker met Duitse wortels en dito accent229 – dat Loudon blufte 
en  hoopte  te  elfder  ure  toch  nog  zijn  zin  te  krijgen  en  geen  formele, maar  alleen  een 
informele verklaring af te hoeven  leggen. Oppenheimer kon echter ook bluffen. Hij gaf Van 
Vollenhoven,  die  zich  in  de  onderhandelingen  over  het  NOT‐akkoord  als  voornaamste 
verbinding tussen de Nederlandse reders en bankiers en de Britse Legatie te Den Haag had 
opgeworpen, de mededeling dat het voor Loudon buigen of barsten was: óf hij tekende de 
brief, óf de Britten zouden alle schepen met contrabande,  inclusief graan en vlees, op weg 
naar Nederland tegenhouden.230 Op Kerstavond 1914 wist Van Vollenhoven de Minister van 
Buitenlandse Zaken, die  zijn deuren voor Oppenheimer en Allizé gesloten hield, er van  te 
overtuigen tóch akkoord te gaan met een ietwat gewijzigde versie van Oppenheimers brief. 
De minister verschafte daarin op schrift tegenover de Britse gezant ‘the moral guarantee of 
the good faith of the Netherland Oversea Trust’, verklaarde de bestaande uitvoerverboden 
in stand te houden en beloofde dat gebruik van de Trust niet alleen een ‘privelege reserved 
to Dutch  shippers’  zou  zijn.  In  ruil  verklaarde de Britse  regering  zich  ‘ready  to accept  the 
consignment of cargoes to the Netherlands Oversea Trust as a guarantee that these cargoes 
are  destined  for  home  consumption  in  the  Netherlands.  It  will  therefore,  allow  all 
contraband  consigned  to  the Netherland Oversea  Trust  to  pass  into  the Netherlands.’ De 
band tussen regering en NOT was in deze definitieve redactie vaag genoeg om Loudon geen 
slapeloze nachten  te bezorgen, maar voor de Britten en hun bondgenoten ook voldoende 

                                                            

227 NA 2.06.079/1228: C. van Vollenhoven aan Joost van Vollenhoven, 24 december 1914. 
228 NA 2.06.097/1229: Van Vollenhoven aan Op ten Noort, 16 december 1914; FO 368/1028, 85805: telegram 
Lord Granville Britse ambassade in Parijs) aan Grey, 22 december 1914 no. 250 Commercial; idem, 86282: 
telegram Johnstone aan Grey, 24 december 1914 no. 192 Commercial, Urgent; idem, 86282: telegram Grey aan 
Chilton, 25 december 1914 no. 128 Commercial; idem, 87168: telegram Chilton aan Grey, 27 december 1914 
no. 199 Commercial. 
229 Otte, 'Eyre Crowe'. 
230 BNA FO 368‐1028, 88814: Oppenheimer aan Crowe, 28 december 1914; idem, 88815: Oppenheimer aan 
Crowe, 28 december 1914. 
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was om hen ervan te overtuigen dat de regering de werking van de NOT geen strobreed  in 
de weg  zou  leggen.231 Daarmee  kon  de NOT,  op  de  grens  van  het  eerste  en  het  tweede 
oorlogsjaar, met haar werk beginnen. 
 
2.11 – Conclusie 
 
Ik heb in dit hoofdstuk duidelijk willen maken dat de NOT niet één, maar meerdere “vaders” 
had. De  eerste  daarvan  is minister  Loudon.  In  de  bestaande  historiografie wordt  zijn  rol 
beschreven als passief: alleen onder  zware druk  zou hij hebben  toegestemd  tot een  ‘traît 
d’union’ tussen staat en NOT.232 Uit mijn onderzoek blijkt dat de rol van Loudon niet alleen 
veel groter, maar ook een stuk minder onvrijwillig was. Al vanaf het prilste begin stond hij 
open  voor  een  geheime  regeling  met  de  Britten  over  doorvoer  van  contrabande.  Elke 
formele  afwijzing  van  Entente‐eisen  over  een  regeringsgarantie  werd  begeleid  met 
gefluisterde aanmoedigingen om toch vooral door te blijven onderhandelen en een andere, 
minder  officiële,  oplossing  te  zoeken.233 En  zodra  deze was  gevonden  in  de  vorm  van  de 
NOT, was hij bepaald niet te beroerd om, bijvoorbeeld, de Trustmaatschappij‐contracten te 
redigeren of de puntjes op de  i  van een door de Britse  regering aan de NOT  te  schrijven 
memorandum te zetten.234 Loudon wilde zo’n overeenkomst met de Britten, omdat zonder 
een  regeling  over  doorvoer  Nederland  afstevende  op  hongersnood,  op  oorlog  met  de 
Entente, of in het allerergste geval allebei. Strikt vasthouden aan rechtsregels die niet in het 
Nederlandse belang zijn, was voor hem geen doel op zich.235 Desondanks mag van Loudon 
de Nederlandse regering niet rechtstreeks in zo’n regeling worden betrokken. Zijn redenatie 
is hier ook weer gebaseerd op Staatsraison. Allereerst  is de Nederlandse  regering en haar 
nog maar zeer bescheiden legertje ambtenaren niet in staat om de hele Nederlandse handel 
in contrabande te controleren: de angst voor een ‘regeeringstoko’ was niet alleen ingegeven 
door  neutraliteitsoverwegingen, maar was  ook  praktisch  van  aard. Maar  bovenal  zal  een 
openlijke  breuk  met  de  Declaratie  door  de  Centralen  worden  geïnterpreteerd  als 
onnneutraal  gedrag. Met  bezet  België  als  schrijnend  voorbeeld  van  de  gevolgen  van  een 
Duitse  invasie,  is  Loudons  voorzichtigheid  zeer  begrijpelijk.  Desondanks:  zonder  Loudons 
voortdurende uitnodigingen  aan de Britten om een  geheime overeenkomst  te  sluiten, en 

                                                            

231 NA 2.06.097/1229: prof. C. van Vollenhoven aan Joost van Vollenhoven, 24 december 1914; BPNL VII, no. 
135, 177‐180: Chilton aan Grey, 26 december 1915, met bijgevoegd Chilton aan Loudon, 26 december 1914, en 
Oppenheimer aan Van Aalst, 26 december 1914; idem, no. 139, 183: Chilton aan Grey, 30 december 1914, met 
bijgevoegd Loudon aan Chilton, 29 december 1914 en UC aan Oppenheimer, 29 december 1914. Citaten uit de 
eerstgenoemde brief van Chilton aan Loudon. 
232 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 76‐77. 
233 Bijvoorbeeld BNA FO 368/1028, 72228: telegram Johnstone aan Grey, 17 november 1914 no. 148 
Commercial.  
234 BNA FO 368/1028, 733372: Johnstone aan Grey, 18 november 1914 no. 257 Commercial 
235 Als onderdeel van het beeld van Loudon als starre, legalistische stijfkop wordt vaak aangehaald dat hij in 
1890 is gepromoveerd op een proefschrift over internationaal recht. Interessant genoeg is dat proefschrift juist 
een uithangbord voor een pragmatische benadering. Inzake kernpunten van het neutrale recht als contrabande 
en het toelaten van vijandelijke oorlogsschepen tot neutrale havens opteert Loudon er in zijn proefschrift voor 
om de regels van het internationaal recht, wanneer deze onduidelijk, niet algemeen aanvaard, of niet in het 
belang van de neutrale staat te zijn, te laten voor wat ze zijn. Loudon, "Drie regelen", 40, 47, 54, 77‐78. 
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zonder  zijn  voortdurende  steun  achter  de  schermen  toen  de  onderhandelingen  daarover 
daadwerkelijk waren begonnen, was er hoogstwaarschijnlijk geen NOT geweest. 

Ook  ‘Minister  Voorwaarts’  Treub  speelde  een  grote  rol  in  de  oprichting  van  de 
Trustmaatschappij.  Hij  gaf  de  aanstoot  tot  de  oprichting  van  de  Commissie  voor  den 
Nederlandschen Handel, en ontwierp een plan waarbij  importeurs en  reders  contractueel 
moesten vastleggen  ingevoerde contrabande niet door te voeren op straffe van een boete. 
Dat plan werd uiteindelijk gebruikt als blauwdruk voor de NOT‐overeenkomsten met reders 
en bankiers.236 Maar Treub – en zijn secondant Everwijn – waren het bepaald niet eens met 
Loudons  dictum  dat  de  regering  zich  niet  officieel met  garanties  tegen  doorvoer moest 
inlaten. Officiële  regeringsbemoeienis was wat hem betreft  juist noodzakelijk: de Entente 
zou anders nooit akkoord gaan. Vandaar dat hij, samen met Everwijn, zich tot en met half 
november  1914  bleef  inzetten  voor  een  officiële  rol  van  de  regering  (in  casu  zijn 
departement)  in achtereenvolgens de  regelingen met de HAL en de NOT. Omdat  Loudon, 
door noodzaak gedwongen, een aantal  keer  inbreuk had gemaakt op  zijn principes en de 
garanties tegen doorvoer, meende hij dat de minister  langzaam maar zeker berustte  in de 
noodzaak van regeringsbemoeienis. Loudon bleef die situaties echter zien als verdedigbare 
uitzonderingen,  en  niet  als  regel.  Een  door  een  derde  partij  (de  CNH)  bijeen  geroepen 
conferentie maakte, na ruim drie maanden, een einde aan dit fundamentele meningsverschil 
tussen beide ministers, met als resultaat dat Treub zich, voorlopig, bij de lijn‐Loudon moest 
neerleggen.237 

Een derde hoofdrolspeler  is de  listige  Francis Oppenheimer. Hij wist  zichzelf bij de 
Britse regering in de kijker te spelen en een benoeming als speciaal afgezant inzake doorvoer 
en  contrabande  in  de wacht  te  slepen.  Zijn  goede  band met  Treub  en  (vooral)  Everwijn 
overtuigde hem van het feit dat er met de Nederlanders wel degelijk een akkoord te sluiten 
viel  over  doorvoer.  In  de  oprichting  van  de  CNH  zag  hij  een mogelijkheid  om, met  de 
Nederlandse regering op de achtergrond, de halfhartige en vrijwel onmogelijk te controleren 
‘sworn declarations’ van Nederlandse  importeurs en handelaars tegenover de Entente wat 
meer  substantie  te  geven.  Zijn  “Everwijn”‐memorandum  is  van die  ideeën de  geschreven 
weergave, maar Oppenheimer zag uiteindelijk in dat Loudon niet akkoord kon gaan tenzij de 
directe rol van de regering er uit zou verdwijnen. Daarom stelde hij voor dat de CNH, nauw 
verbonden aan de persoon van Treub en dus aan de  regering, die  rol  zou overnemen. Hij 
wist voor dit plan ook het Britse Foreign Office te interesseren, die de oprichting van de NOT 
mede mogelijk maakte door het containerbegrip foodstuffs strakker te definiëren. Zo bleef 
de Nederlandse tussenhandel  in koloniale producten ongemoeid, hetgeen voor zowel CNH 
als de Nederlandse regering een belangrijke voorwaarde was om tot een definitief akkoord 
te komen.238 
  Al  deze  elementen  –  Loudons  “geheime”  akkoord,  Treubs  contractensysteem  en 
CNH, en Oppenheimers voorstel de rol van de regering te minimaliseren ten faveure van de 

                                                            

236 NA 2.06.079/1229: Everwijn aan CNH, 13 november 1914, met bijgevoegd een voorstel voor het NOT‐
contract. In dat contract was het woord ‘Regeering’ doorgestreept en vervangen door ‘N.O.T.’. 
237 NA 2.06.001/10935: Memorandum van Everwijn voor F.E. Posthuma, 1 november 1914: ‘Maatregelen tot 
bevordering van een geregelden aanvoer over zee naar Nederland’, 12‐13.  
238 BNA FO 368/1027, 52303: Grey aan Johnstone, 15 september 1914 no 63 Commercial; BPNL IV, doc. nr. 126, 
89‐91: De Marees van Swinderen aan Loudon, 8 september 1914. 
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handel  –  werden  in  de  oprichting  van  de  NOT  gecombineerd.  Wie  er  nu  precies 
verantwoordelijk was  voor  het  opstellen  van  de  uiteindelijke  versie  van  de  verschillende 
contracten, of van de oprichtingsakte van de NOT, doet er niet zo heel veel toe.239 Het feit 
dat de drie geestelijke “vaders” van de NOT alle drie in dienst waren van een overheid, geeft 
aan dat er van particulier  initiatief nauwelijks tot geen sprake was. Daarnaast had één van 
hen niet de Nederlandse, maar de Britse nationaliteit, waardoor ook de mythe van de NOT 
als  exclusief‐Nederlandse  uitvinding  voorgoed  naar  het  rijk  der  fabelen  kan  worden 
verwezen.  

De  uiteindelijke  vorm  van  de  ‘traît  d’union’‐overeenkomst  tussen  de  Britse  en  de 
Nederlandse regering maakte duidelijk dat Loudon en zijn collega‐ministers de NOT ook na 
de  oprichting  niet  aan  hun  lot  zou  kunnen  overlaten,  maar  hun  werk  moesten  blijven 
ondersteunen.  De  vorm  van  die  ondersteuning  was  echter,  naast  de  belofte  geen 
uitvoerverboden  in  te  trekken,  niet  verder  gedefinieerd,  en  zowel  de  Britse  als  de 
Nederlandse  regering  zou  gedurende  die  oorlog  aan  die  vage  belofte  van  officiële 
ondersteuning  een  eigen  invulling  geven.  Loudon  had  echter  als  eis  gesteld  dat  er  geen 
formele  banden mochten  zijn  tussen Nederlandse  (of Britse)  regering  en  de NOT,  en  dat 
maakte de NOT,  in  ieder  geval  formeel,  tot  een  geheel  zelfstandig, particulier bedrijf. De 
bestuursleden  van dat bedrijf waren  invloedrijke  zakenlieden als Van Aalst en Kröller, die 
ook  zélf  nog wat  te  vertellen wilden  hebben  over  het management  van  de NOT. Daarbij 
vertegenwoordigden genoemde  zakenlieden niet alleen  zichzelf;  zij  stonden bijna allemaal 
aan het hoofd van grote bedrijven, die hun eigen economische belangen verdedigd wilden 
zien door middel van de Trustmaatschappij. De NOT‐bestuurders, en hun bedrijven, vormen 
het  onderwerp  van  het  volgende  hoofdstuk.

                                                            

239 Het door mij bestuurde archiefmateriaal geeft hier ook geen uitsluitsel over. 
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Hoofdstuk 3: Samen voor ons eigen? NOT‐bestuurders en hun bedrijf 
 
3.1 – Het eigenbelang van de NOT‐aandeelhouders 
 
Met de oprichting van de NV Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij was een organisatie 
geschapen die een bijzonder grote  rol  zou  spelen  in het economisch  leven van Nederland 
tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog.  Nederlandse  bankiers  en  reders  vormden  samen  haar 
bestuur, en zouden een grote invloed kunnen uitoefenen op de handel: zij mochten bepalen 
wie  importeerde  en wat  er werd  geïmporteerd.  Zonder  goedkeuring  van  de NOT  zouden 
contrabandeladingen op weg naar Nederland  immers worden aangehouden door de vloten 
van  de  Entente.  Zoals  uit  de  komende  hoofdstukken  zal  blijken,  zou  de  invloed  van  de 
Trustmaatschappij gedurende de eerste oorlogsjaren alleen maar groeien, met als resultaat 
dat  een  groep  machtige  zakenmannen  bijna  totale  zeggenschap  kreeg  over  een  zeer 
publieke zaak.1  
 
Tabel 3.1: De aandeelhouders van de NOT 
 

Bedrijf  Afkorting Soort  Gevestigd 
in 

NOT‐
bestuurslid 

Nederlandsche Handel‐Mij.  NHM Handelsbank Amsterdam  C.J.K. van Aalst

Nederlandsch‐Indische 
Handelsbank 

NIHB Handelsbank Amsterdam  Th.J. van Haren 
Noman

Amsterdamsche Bank  AB Bank Amsterdam  F.S. van Nierop

Twentsche Bankvereeniging  TBV Bank Amsterdam  Adam Roelvink

Rotterdamsche Bankvereeniging  Robaver Bank Rotterdam  W. Westerman

R. Mees & Zoon  RMZ Bank Rotterdam  G.H. Hintzen

Stoomvaart  Maatschappij 
Nederland 

SMN Rederij Amsterdam  C.A. den Tex

Koninklijke Paketvaart Mij.  KPM Rederij Amsterdam  L.P.D. op ten 
Noort

Hollandsche Stoomboot Mij.  HSM Rederij Amsterdam  B. Nierstrasz

Holland‐Amerika Lijn  HAL Rederij Rotterdam  J. Rypperda 
Wierdsma

Koninklijke  Nederlandsche 
Stoomboot Mij. 

KNSM Rederij Amsterdam  E. Heldring

Koninklijke  West‐Indische 
Maildienst 

KWIM Rederij Amsterdam  C.M. van Rijn*

Koninklijke Hollandsche Lloyd  KHL Rederij Amsterdam  J. Wilmink

Wm. H. Müller & Co.  WHM Rederij / 
algemene holding2

Den Haag  A.G. Kröller

Nederlandsche 
Stoomvaartmaatschappij “Oceaan” 

Oceaan Rederij Amsterdam  P.C. Adrian

                                                            

1 Zie ook Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 97. 
2 Zoals uit de rest van dit hoofdstuk zal blijken, vielen er vele economische activiteiten onder de paraplu van 
Wm.H. Müller & Co. Desondanks werd het bedrijf in de oprichtingsakten primair als rederij aangeduid. 
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Rotterdamsche Lloyd  RL Rederij Rotterdam  B.E. Ruys

 
* C.M. van Rijn vroeg op 3 april 1917 zijn ontslag aan als lid van de Raad van Bestuur. Zijn plaats werd 
per 17 juli van dat jaar ingenomen door Paul den Tex.3 
Bron: Acte Constitutif, 1‐3. 

 
Tegenwoordig bestaat er een heuse gedragscode die bepaalt welke nevenfuncties voor een 
parlementariër of minister  toelaatbaar  zijn. Het  risico dat publieke en private belangen  te 
veel door elkaar lopen wordt zo geminimaliseerd. In 1914 was dat onbestaanbaar. Bijna elke 
parlementariër  had  wel  enkele  nevenfuncties,  die  vaak  ook  een  commercieel  karakter 
hadden. Deze nevenfuncties bestonden vooral omdat voor veel Kamerleden de ontvangen 
gage simpelweg niet voldoende was om de hoge levenstandaard die zij voor het aanvaarden 
van hun publieke functie genoten, vol te kunnen houden.4 
  Ook de leden van de Raad van Bestuur van de NOT, formeel het hoogste beslisorgaan 
van de nieuwe Naamloze Vennootschap, hoefden zich niet te verantwoorden voor het  feit 
dat  zij,  naast  hun  nieuwe  publiek‐private  functie  als  Trustmaatschappij‐bestuurslid,  hun 
dagelijks  bedrijf  gewoon  doorzetten.  Zij  zouden  dat  ook  niet  hebben  geaccepteerd:  de 
bestuursleden waren  stuk  voor  stuk  succesvolle  zakenlieden  die  in  de  koloniën,  de  grote 
vaart of het bankwezen hun  fortuin hadden gemaakt. Hoewel zij vaak meer nevenfuncties 
hadden, waren zij  formeel afgevaardigd namens één bedrijf, waarvan zij vaak zelf aan het 
hoofd  stonden of een  leidende  functie vervulden. Deze bedrijven hadden meebetaald aan 
het startkapitaal van de NOT en waren daarvoor beloond met het recht één afgevaardigde 
uit hun midden in het Bestuur vertegenwoordigd te zien. Omdat was bepaald dat elk bedrijf 
evenveel zou bijdragen aan de opstartkosten van de Trustmaatschappij, zond elk bedrijf één 
afgevaardigde naar de bestuursvergaderingen: elk bedrijf had dus evenveel stemrecht.5 

In  de  inleiding  van  dit  boek  is  al  kort  stilgestaan  bij  twee  belangrijke  kwesties 
aangaande de Trustmaatschappij‐bestuurders en hun nevenfuncties, die in dit hoofdstuk aan 
bod zullen komen. De eerste had te maken met algemeen en eigenbelang. Om er achter te 
komen of de NOT‐leden de organisatie waar zij aan het hoofd aan stonden gebruikten voor 
eigen gewin, zal  ik  in dit hoofdstuk  laten zien welke bedrijven en bedrijfsbelangen er  in de 
Trustmaatschappij  vertegenwoordigd  waren.  De  tweede  kwestie  betreft  coalitievorming 
binnen  het  NOT‐bestuur. Mochten  bepaalde  in  de  Trustmaatschappij  vertegenwoordigde 
maatschappijen  gedeelde  belangen  hebben,  is  het  logisch  te  veronderstellen  dat  zij  deze 
belangen  ook  gezamenlijk  in  het  NOT‐bestuur  zouden  verdedigen.  Mocht  zo’n 
samenwerkingsverband  een  meerderheid  van  stemmen  hebben,  dan  had  zij  zelfs  het 
bestuur  in  haar macht.  Om  er  achter  te  komen  of  er  inderdaad meerdere  coalities  van 
bedrijven  binnen  de  NOT  bestonden,  heb  ik  een  netwerkonderzoek  uitgevoerd  naar  de 

                                                            

3 NA 2.06.079/1253: UC 3 april 1917, 252; NA 2.06.079/1257: Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering van 
aandeelhouders, 17 juli 1917, 153. 
4 Schuursma, Jaren van opgang, 207. Formeel gezien kregen Kamerleden ook geen salaris, maar een 
schadeloosstelling. Zeker voor parlementariërs afkomstig uit het bedrijfsleven betekende dit toch een flinke 
stap achteruit. Bij de Grondwetswijziging 1917 veranderde de schadeloosstelling in een heuse ‘bezoldiging’, 
inclusief recht op pensioen. De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 128‐129. 
5 Acte Constitutif, 3‐4. 
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banden  tussen  de  in  de  Trustmaatschappij  vertegenwoordigde  bedrijven  en  hun 
bestuurders, gebruik makend van de theoretische inzichten die in de inleiding al aan bod zijn 
gekomen. Op basis van deze  inzichten zal  ik tenslotte enkele voorspellingen doen over het 
beleid van Trustmaatschappij, die in het vervolg van dit boek getest zullen worden. 

 
3.2 – Van Aalst en de Indische lijnen 

 
C.J.K. (“Karel”) van Aalst, de brutale bankier die in juli 1914 de Nederlandse economie van de 
ondergang  redde  en  mede  daardoor  haast  als  vanzelf  het  presidentschap  van  de 
Trustmaatschappij aangeboden kreeg, was van simpele komaf: hij was een domineeszoon uit 
Hoorn.  In  1889  was  hij,  kersvers  afgestudeerd  aan  de  Openbare  Handelsschool  in 
Amsterdam,  aangenomen  bij  de  Nederlandsche  Handel‐Maatschappij.6 De  NHM was  een 
bedrijf  in  transitie, dat  zich na het  geleidelijk  liberaliseren  van de handel op  Indië  steeds 
meer was gaan toeleggen op het cultiveren van Indische gewassen voor eigen, in plaats van 
voor  regeringsrekening.7 Maar  toen  in  1883‐1884  een  zware  landbouwcrisis  de  Indische 
cultures  trof, dwong dit het bedrijf ook andere activiteiten  te gaan ontwikkelen.8 De NHM 
bleef geïnteresseerd in de verschillende cultures, maar haar bemoeienis werd minder direct 
en meer  financieel van aard. Daarbij werd ook een echt bankbedrijf opgezet, zowel  in het 
moederland als  in de koloniën, om deze meer faciliterende rol handen en voeten te geven. 
Van  Aalst,  die  bliksemsnel  carrière maakte,  zou  een  hoofdrol  in  dit  transformatieproces 
spelen. In een hoog tempo maakte hij van de NHM de financiële hoofdrolspeler in Indië, om 
vervolgens de  invloed van de handelsbank tot aan Japan, China en de Britse kroonkoloniën 
en dominions  in Zuidoost‐Azië uit  te bouwen.9 In 1902 werd hij directeur  van  zijn bedrijf, 
belast met bank‐ en wisselzaken, en in 1913 werd hij zelfs president‐directeur, waarmee hij 
in 24 jaar tijd van de laagste tot de hoogste sport van de NHM‐ladder geklommen was.10 
  Van  Aalst  besefte  maar  al  te  goed  dat  goede  verbindingen  tussen  Indië  en  het 
moederland  voor  zijn  bedrijf  cruciaal  waren.  Samen  met  Ernst  Heldring,  de  zoon  van 
toenmalig NHM‐directeur Balthasar Heldring, maakte hij  zich daarom hard voor de aanleg 
van een kolenstation op het noordelijkste puntje van Sumatra, zodat schepen die de nieuwe 
Suez‐route  naar  Azië  namen  konden  bunkeren  en  op  de  terugreis  Sumatraanse 
cultuurproducten naar Europa meenemen.11 Het  initiatief kon de goedkeuring van Heldring 
senior wegdragen, en vormde een belangrijke opstap voor Van Aalsts NHM‐directeurschap 
en  de  benoeming  van Heldring  junior  tot  directeur  van  een  scheepvaartmaatschappij,  de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM). Onder zijn  leiding verbreedde 

                                                            

6 De Graaf, 'Van Aalst', 7. 
7 Wintle, Economic and Social History of the Netherlands, 104, 151‐152. 
8 In de jaren 1883‐1884 daalden de prijzen van verschillende levensmiddelen even plotseling als sterk. In Indië 
werden vooral de suikercultures, waarin de NHM stevig geïnvesteerd had, zwaar getroffen. Bossenbroek, 
Holland op zijn breedst, 91‐92.  
9 Mansvelt, NHM II, 418‐422. 
10 De Graaf en Mobron, 'Bankiers en reders', 67; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 19, 21‐22. 
11 Ernst Heldring ontmoette Van Aalst op zijn rondreizen in Indië, en was danig van hem onder de indruk, 
hoewel dat later zou veranderen. Zijn ontmoeting met Van Aalst en zijn enthousiasme voor het kolenstation op 
het schiereiland Sabang beschreef hij in een uitgebreid reisverslag (Heldring, Oost‐Azië en Indië). Cf. De Vries 
(red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 22, 108‐109. 



 

 

 

98

de  KNSM,  in  1856  opgericht  voor  de  vrachtvaart  tussen Amsterdam  en  andere  Europese 
havens, zijn werkterrein met  lijnen naar Latijns‐Amerika en het Caribische gebied en werd 
een nieuw haventerrein in Amsterdam (het huidige KNSM‐eiland) ontwikkeld.12 
  Door  hun  bemoeienissen  met  het  Sabang‐kolenstation  belandden  Van  Aalst  en 
Heldring  in  het  vaarwater  van  de  “Indische  lijnen”,  de  Nederlandse 
scheepvaartmaatschappijen die exclusief op dan wel in Indië voeren. Stoom en Suez hadden 
de economische ontwikkelingen in de kolonie een flinke impuls gegeven, en de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland  (SMN) was  in  1870  opgezet  om  daar  optimaal  van  te  profiteren 
door regelmatige stoomdiensten te onderhouden tussen Amsterdam en Indië. Met hulp van 
Koning Willem III (die financiële steun en overheidscontracten voor vervoer van goederen en 
personeel  aanbood) werd  het  project  een  succes.13 Al  snel  kwam  er  echter  concurrentie 
vanuit Rotterdam, waar Willem Ruys Wzn.  in 1875 de Stoomboot‐Reederij “Rotterdamsche 
Lloyd” (RL) oprichtte om de verbinding tussen de Maasstad en Java te onderhouden. Na een 
periode van intensieve en kapitaalverslindende concurrentie besloten SMN en RL in 1887 te 
gaan  samenwerken.14 Samen  zetten  de  twee  rederijen  een  tweewekelijkse  dienst  tussen 
Nederland en Indië op (een lang gekoesterde wens van zowel overheid als bedrijfsleven) en 
richtten  zij  in  1888  de  Koninklijke  Paketvaart Maatschappij  (KPM)  op. Deze maatschappij 
verscheepte uit de vele kleine eilandjes van de archipel de cultuurproducten naar centrale 
havens, vanwaar ze met de stoomschepen van de voormalige concurrenten naar Nederland 
vervoerd  werden.  De  Nederlandse  regering  steunde  het  samenwerkingsproject  officieus 
door de KPM het exclusieve en winstgevende postcontract binnen de eilanden te geven, en 
soldaten  en  ambtenaren  exclusief  per  KPM  tussen  de  eilanden  te  laten  vervoeren.  De 
directeur van de SMN, L.P.D. op ten Noort, speelde bij het tot stand komen van deze  joint 
venture een hoofdrol. Om het belang van de overheid bij de KPM te onderstrepen, werd hij 
als dank  tot Ridder  in de Orde  van de Nederlandsche  Leeuw benoemd.  15 Bij een  tweede 
samenwerkingsproject werden naast Op ten Noort ook Van Aalst,  inmiddels NHM‐topman, 
en  Ernst  Heldring,  opgeklommen  tot  KNSM‐baas,  betrokken:  de  oprichting  van  de  Java‐
China‐Japan Lijn (JCJL) in 1902, net als de KPM een joint venture tussen RL en SMN  waarbij – 
opnieuw – de overheid een niet onbelangrijke rol als aanjager en mecenas had.16  

De  overheidssteun  voor  de  samenwerkende  Indische  reders maakte  buitenlandse 
concurrentie op de winstgevende Nederlands‐Indische verbinding moeilijk, maar de Britse 
reder Alfred Holt waagde toch een poging. Hij richtte daartoe in 1891 een Nederlands filiaal 
op,  de Nederlandsche  Stoomvaartmaatschappij Oceaan. De  samenwerkende Nederlandse 
lijnen hadden geen trek in een hernieuwde concurrentieslag, en nodigden de Oceaan uit om 
samen met hen een kartel (de zgn. ‘conference’) te vormen, dat onderling de verdeling van 

                                                            

12 Schol, KNSM, 14‐27; Knap, Gekroonde koopvaart, 5‐124. 
13 Wijndelts, Op ten Noort, 136‐137; Boissevain, Terugblik, 3‐10; Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 96; 
General View Vol. II: Steamship Lines, 12‐13. 
14 Guns, Rotterdamsche Lloyd, 44. 
15 Arnoldus et al, 'Drijfveren tot samenwerking', 109‐110; à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 528; 
Wijndelts, Op ten Noort, 139. 
16 De Vries, 'De Generale Thesaurie', 336; Guns, Rotterdamsche Lloyd, 52. In 1906 richtten RL, SMN en KPM ook 
de Java‐Bengalen‐Lijn op, net als de KPM een zelfstandige dochteronderneming. In 1908 volgde de Java‐
Australië Lijn. Cf. à Campo, 'Van verre buur tot goede vriend'. 
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scheepsruimte  op  de  Indische  vaart  regelde. 17  De  samenwerking  tussen  de  Indische 
rederijen  kreeg  fysieke  vorm  toen de  SMN, de  JCJL en de KPM  samen met de KNSM,  via 
Heldring blijvend betrokken bij Indië, in 1909 besloten om een gezamenlijk hoofdkantoor te 
bouwen, het Scheepvaarthuis.18 De Oceaan was niet uitgenodigd, het nieuwe hoofdkwartier 
moest kennelijk puur Nederlands blijven. Opvallender is daarom dat ook de Rotterdamsche 
Lloyd niet was uitgenodigd. Kennelijk voelde de RL  zich ondanks de  samenwerking  zich  te 
“Rotterdams” om zich in de hoofdstad  te vestigen.19 
 
3.3 – Amsterdam tegen Rotterdam? 
 
Bij de Indische lijnen leek alles dus pais en vree, en werd er, met medewerking van NHM en 
(Indische)  overheid,  intensief  samengewerkt.  Buitenlandse  concurrentie  werd  middels 
deelname  in  de  ‘conference’  keurig  netjes  ingepakt  en  tegelijkertijd  buiten  de  deur 
gehouden:  zowel de KPM als de  JCJL bleven puur Nederlandse onderonsjes. Het beeld bij 
andere  Nederlandse  rederijen  die  in  1914  als  aandeelhouder mee  zouden  helpen  bij  de 
oprichting  van  de  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij  is  beduidend  minder 
harmonieus, en de buitenlandse competitie liet zich daar lang niet zo makkelijk inpalmen als 
met de Oceaan was gedaan.  

Zo deden in 1904 enkele grote Duitse stoomvaartmaatschappijen, die in de vaart op 
de  Nieuwe  Wereld  danig  aan  de  weg  timmerden,  de  noodlijdende  Amsterdamse  Zuid‐
Amerika Lijn (ZAL) het voorstel om alle aandelen op te kopen. De ZAL stond op het punt in te 
gaan  op  het Duitse  aanbod  toen  Ernst Heldring  bij  vader  Balthasar,  nog  altijd  president‐
directeur van de NHM, aan de bel trok. De Heldringen en Van Aalst deden daarop samen, via 
een advertentie in de krant, een oproep aan de ZAL‐bestuursleden – onder wie Op ten Noort 
– om niet op de Duitse  voorwaarden  in  te  gaan, maar een even hoog  tegenbod  van een 
Nederlands bankenconsortium te accepteren. Kennelijk geroerd door dit zakelijk patriotisme 
accepteerden  de  ZAL‐commissarissen  het  tegenbod,  waarop  de  NHM  als  voornaamste 
financier  Jan  Wilmink  –  een  voormalig  agent  van  één  van  de  Duitse 
stoomvaartmaatschappijen die het overnamebod had gedaan – aantrok om het bedrijf weer 
financeel gezond te maken. Ook de Nederlandse overheid deed weer mee, en in 1908 werd 
de ZAL herboren als Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL).20 

Het ZAL‐avontuur was maar nét goed afgelopen, beseften onder andere de directies 
van  de  RL,  SMN  en  KPM.  Zij  besloten  in  1907  samen  een  holdingmaatschappij,  de 
Nederlandsche  Scheepvaart  Unie,  op  te  zetten,  die    preferente  aandelen  van  de  drie 
rederijen in bezit kreeg. Deze preferente aandelen, wier bezit nodig was om de statuten van 
de  rederijen  aan  te  kunnen passen,  konden  zo niet  via een  vijandige overname  in Duitse 
handen  vallen. Het  initiatief  voor  deze  actie  kwam  van Op  ten Noort,  overigens  krachtig 

                                                            

17 Hoefnagels en Kriesels, 'Vaarwater', 125, 130; à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 528. 
18 Schol, KNSM, 7, 33, 49‐50. 
19 Arnoldus et al, 'Drijfveren tot samenwerking', 113.  
20 Von Münching, Koninklijke Hollandsche Lloyd, 6‐22; De Goey en Van der Laar, 'Scheepsfinanciering', 37‐38; 
De Graaf en Mobron, 'Bankiers en reders', 80‐82. De steun van de Nederlandse regering blijkt uit de benoeming 
van een regerings‐commissaris in de vorm van Anton van Gijn, de latere minister van Financiën (1916‐1917). De 
Vries, 'De Generale Thesaurie', 336. 
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gesteund  door  Van  Aalst  en  Heldring. 21  Ook  de  oprichting  van  de  Nederlandsche 
Reedersvereeniging  in  1904,  bedoeld  als  gezamenlijk  forum  voor  de  hele  Nederlandse 
rederswereld,  kwam uit de koker van Op ten Noort. Van de grote rederijen werd alleen de 
Holland  Amerika  Lijn  geen  lid:  bij  deze  rederij  was  een  buitenlandse  overnamepoging 
namelijk wél geslaagd.22  
  De HAL,  in 1870 opgericht als Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, moest het 
opbloeiende  handels‐  en  personenverkeer  tussen  de  VS  en  Nederland  bedienen,  maar 
kwam, ondanks het feit dat de opstartkosten in zijn geheel door Rotterdamse bankiers werd 
opgehoest,  al  snel  in  de  financiële  problemen.  Een  consortium  hoofdstedelijke  banken, 
onder  leiding van de NHM, kwam redding bieden, maar de Amsterdammers bleken al snel 
cynische bijbedoelingen te hebben: ze wilden de HAL eerst zoveel mogelijk ruïneren zodat zij 
voor  een  appel  en  ei  hun  schepen  konden  overkopen  en  deze  inzetten  voor  een 
rechtstreekse  verbinding  tussen  Hudson  en  Amstel.  Terwijl  de  Amsterdammers  en  de 
Rotterdammers  vochten  om  het  been,  ging  een  derde  er  mee  heen.  De  gekelderde 
aandelenkoers vormde een aantrekkelijk doelwit voor buitenlandse investeerders, waardoor 
eerst een Amerikaanse en vervolgens een Duitse partij een meerderheidsbelang van 51% in 
handen kreeg. Hoewel de HAL zelf hiermee in financieel zekerder vaarwater kwam omdat zij 
mee kon doen aan de Duits‐Brits‐Amerikaanse Atlantic Conference ter onderlinge verdeling 
van  het  Europees‐Amerikaanse  vracht  en  passagiersverkeer,  was  een  belangrijke 
Nederlandse  reder  in buitenlandse handen gekomen. De vierkoppige directie van de HAL, 
waaronder NOT‐bestuurslid Johan Rypperda Wierdsma, bleef overigens Nederlands. 23 
  De ruzie tussen hoofd‐ en Maasstedelingen die had geleid tot de uitverkoop van de 
HAL aan het buitenland, stond bepaald niet op zichzelf. Het kwam  in 1909‐10 zelfs tot een 
heuse handelsoorlog  tussen beiden  steden. Want nadat de Koninklijke Hollandsche  Lloyd, 
die er met NHM‐geld weer bovenop was gekomen, op aanraden van haar weldoener ook 
Braziliaanse  havens  aan  ging  doen  om  voor  NHM‐rekening  koffie  naar  Nederland  te 
vervoeren  en  zo  de  terugvallende  Java‐koffieverkopen  aan  te  vullen  met  zogenaamde 
Santos‐koffie,  reageerden  de  Rotterdamse  koffiehandelaars  bijzonder  vijandig.  Zij  hadden 
namelijk  met  enkele  Duitse  rederijen  contracten  afgesloten  voor  het  vervoer  van 
Braziliaanse  koffie naar Rotterdam. Om  aan  te  geven dat  zij niet met  zich  lieten  spotten, 
boycotten zij de al sinds 1824 door de NHM in Rotterdam georganiseerde koffieveilingen en 
lieten  in  Braziliaanse  koffiehavens  pamfletten  aanplakken  met  daarop  de  vriendelijke 
mededeling dat alleen koffie geladen op Duitse schepen  in Rotterdam zou   kunnen worden 
gelost. De boycot werkte overigens volstrekt averechts; de Amsterdamse koffiemarkt kreeg 
namelijk  een  zodanige  opsteker  dat  de  Rotterdammers  uit  eigenbelang  hun  obstructie 
moesten staken. Wel kreeg de Rotterdamse  lobby bij de overheid gedaan dat als quid pro 
quo  voor  de  staatssteun  die  de  KHL  had  ontvangen,  zowel Amsterdam  als Rotterdam  als 
aanvoerhaven  moest  worden  aangedaan. 24  Zo  liep  de  Amsterdams‐Rotterdamse 

                                                            

21 Brugmans, Tachtig jaar varen met de Nederland, 29; De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst 
Heldring, I, 157‐167. 
22 Flierman, 'Het centrale punt', 34‐35. 
23 De Boer, 125 jaar Holland‐Amerika Lijn, 12‐14, 19‐20; Wentholt, Brug over den oceaan, 118‐120, 128, 131; 
Schol, KNSM, 86. 
24 De Graaf en Mobron, 'Bankiers en reders', 83‐85. 
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koffieoorlog met een sisser af, maar het moge duidelijk zijn dat  lokaal‐patriottisme een rol 
van betekenis speelde in de verhouding tussen de Nederlandse reders.25 
  Bij deze observatie moeten echter  twee kanttekeningen geplaatst worden, die het 
beste met  voorbeelden  geïllustreerd  kunnen worden.  De  Nederlandsche  Stoomboot Mij. 
zette  in 1885 bijvoorbeeld een Amsterdams  filiaal op  (in  samenwerking met verscheidene 
Amsterdamse  én  Rotterdamse  belanghebbers)  om  stoomvaartdiensten  te  onderhouden 
tussen  Amsterdam  en  verscheidene  Britse  havensteden.  Dit  filiaal,  de  Hollandsche 
Stoomboot Maatschappij  (HSM),  verzelfstandigde  onder  leiding  van  Boudewijn Nierstrasz 
weliswaar, maar haar ontstaansgeschiedenis laat zien dat als er financieel gewin te behalen 
viel, Rotterdammers en Amsterdammers best bereid waren hun meningsverschillen te laten 
varen.26 
  Financieel gewin was ook de reden dat er binnen beide steden gronden waren voor 
onenigheid.  Zo  was  in  1912  de  Koninklijke West‐Indische  Maildienst  (KWIM),  die  lijnen 
onderhield  op  de  zich  destijds  economisch  sterk  expanderende  Zuid‐Amerikaanse 
republieken en op de Nederlandse kolonie Suriname, in zwaar weer terecht gekomen. Britse 
en Duitse  lijnen op Zuid‐Amerika hadden meer geld en dus meer schepen zodat de KWIM 
steeds  verder  de  verdediging  in  werd  gedrukt.  Toen  Rotterdamse  belanghebbenden 
interesse  toonden om de boedel van de Westmail  te gebruiken voor een Rotterdamse  lijn 
naar Suriname (in zekere zin een omkering van wat de Amsterdamse bankiersgroep enkele 
jaren daarvoor van plan was geweest met de HAL), besloot de KNSM van Ernst Heldring alle 
aandelen van de noodlijdende maatschappij op  te kopen. Stedelijk patriottisme speelde  in 
deze  financieel  niet  geheel  lonende  transactie  een  hoofdrol.  Van  Aalst  en  Wilmink 
probeerden  echter,  toen  Heldring  van  een  welverdiende  vakantie  genoot,  zijn  mede‐
bestuurders over te halen de aandelen over te doen aan de Koninklijke Hollandsche Lloyd. 
Deze Amsterdamse familievete zorgde voor getroebleerde relaties tussen de KNSM/KWIM‐
combinatie  en  de  KHL,  en  tussen  Van  Aalst  en  zijn  toenmalige  vriend  en  bridgepartner 
Heldring kwam het als gevolg van deze affaire nooit meer helemaal goed.27 Wilmink en Van 
Aalst  lieten  zich  hierbij  leiden  door  het  belang  van  de NHM  bij  de  KHL;  de  tweede  voer 
namens de eerste Zuid‐Amerikaanse koffie aan, waardoor de NHM bij de Hollandsche Lloyd 
een  directer  financieel  belang  had  dan  bij  stadgenoot  KNSM. Gecombineerd  eigenbelang 
won het in deze dus van lokaal patriottisme.28 
   
3.4 – Banken in concentratie 
 
De tweede groep bedrijven die vertegenwoordigd waren in het NOT‐bestuur waren banken, 
hoewel er op die categorisering wel het een en ander valt af te dingen. Het bankbedrijf  in 
Nederland  stond  aan de  vooravond  van de Eerste Wereldoorlog namelijk nog maar  in de 
kinderschoenen, want  kredietverlening  en  rentevergoeding waren  voor  veel Nederlandse 
banken  in  1914  nog  geen  kernactiviteit.  Ook  toen  in  Nederland  in  de  jaren  na  1850 

                                                            

25 Zie bijvoorbeeld Camijn en Vleesenbeek, 'Met gesloten beurs'. 
26 Moojen, Hollandsche Stoomboot Maatschappij vol. 1, 14‐15, 17, 25. Het moederbedrijf werd overigens door 
A.G. Kröller overgenomen, die het omvormde tot Wm.H. Müller & Co.'s Algemeene Scheepvaart Maatschappij. 
27 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 170‐171. 
28 Gedenkboek, 72. 
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langzamerhand een proces van moderne economische groei op gang kwam, bleven banken 
zich  in  hoge  mate  toeleggen  op  de  activiteiten  die  ze  al  eeuwenlang  uitoefenden: 
kortlopende  handelskredieten  leveren  in  de  vorm  van  wissels,  en  kleine  sommen  geld 
beheren  tegen genot  van provisie. Veel bedrijven gebruikten het prolongatiestelsel om  in 
hun  kredietbehoeften  te  voorzien,  en  particulieren  bewaarden  hun  geld  liever  in  de 
spreekwoordelijke  oude  sok.  Een  teken  aan  de wand was  dat  in  1913  nog  64%  van  het 
Nederlandse geld uit bankbiljetten en munten bestond,  terwijl  in andere  landen het girale 
geld de boventoon voerde: in Duitsland was slechts 34% van het geld chartaal, in België 29%, 
en in Groot‐Brittannië maar 4%.29 Financiële instellingen als de NHM waren bovendien vaak 
niet alleen bank, maar hadden ook een handelsbedrijf.30 
  Dit wellicht wat gezapige beeld van de Nederlandse bankwereld wordt gelogenstraft 
door de felle concurrentie die in de twintigste eeuw tussen de verschillende moderniserende 
bankbedrijven losbarstte. In Indië ondervond de bankpoot van de NHM, mede opgezet door 
Van  Aalst,  bijvoorbeeld  flinke  concurrentie  van  de  Javasche  Bank,  geleid  door  de  latere 
president van De Nederlandsche Bank Gerard Vissering. Ook een derde partij had zich in het 
Indisch  strijdtoneel  geworpen,  de  Nederlandsch‐Indische  Handelsbank  (NIHB),  in  1863 
opgezet als  financieringsbank voor koloniale avonturen. Net als de NHM was ook de NIHB 
getroffen door de landbouwcrisis van de jaren 1883‐4, waarna besloten werd alle financiële 
bemoeiingen met cultuurmaatschappijen onder te brengen  in een apart dochterbedrijf, de 
Nederlandsch‐Indische  Landbouw  Maatschappij  (NILM),  in  een  poging  de  rest  van  het 
bankbedrijf  gezond  te houden.31 De  cultures herstelden  zich echter wonderwel, en onder 
leiding van Theodorus Josephus van Haren Noman, die vanaf 1901 de leiding had over zowel 
de “moeder” als de “dochter”, had de NHM er dus op twee vlakken een geduchte concurrent 
bij.32 
  In Nederland barste de bom in 1911. De Rotterdamsche Bank, een bankbedrijf dat in 
de  laatste  jaren van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw een solide, maar 
weinig  spectaculaire  groei  had  gekend,  begon  in  dat  jaar  onder  leiding  van  Willem 
Westerman  aan  een  opzienbarende  reeks  fusies  en  overnames.  In  zowel  Rotterdam  als  
Amsterdam, tot grote schrik van de hoofdstedelijke financiële elite, werden  links en rechts 
banken  overgenomen.  De  aldus  ontstane  fusiebank  Rotterdamsche  Bankvereeniging 
(Robaver) werd onder aanvoerder van  ‘Willem de Veroveraar’ binnen een  tijdsbestek van 
nog geen drie jaar de grootste bank van Nederland.33 In Nederland ondervond de bank felle 
concurrentie  van  de  NHM,  dat  zich  gedwongen  zag  mee  te  doen  in  de  race  waarvoor 
Westerman het  startschot had gegeven. Blij was NHM‐president Van Aalst daar niet mee: 

                                                            

29 Jonker, 'Old rules', 125; De Jager, 'Harde leerschool', 243. Cf. De voordeelen eener rekening bij eene groote 
bankinstelling, 6‐13. 
30 Jonker, 'Spoilt for Choice', 187‐188 
31 Korthals Altes, Tussen cultures en kredieten, 133‐135, 188, 554; Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 91‐93; 
Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, 344‐348. 
32 "v. B.", 'Th. J. van Haren Noman'. 
33 De Vries, Nederlandsche Bank, 41; Westerman, Concentratie, 117‐133. 
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Westerman  en  hij  zouden  zowel  op  het  persoonlijke  als  het  professionele  vlak  geduchte 
rivalen worden.34 
  Ook andere banken meldden zich nadrukkelijk in deze “concentratie”‐strijd, en twee 
van hen zouden in 1914 een afgevaardigde leveren aan het N.O.T.‐bestuurden. Allebei deze 
banken  bedienden  echter  primair  een markt  en  een  publiek  dat  buiten  de  Amsterdams‐
Rotterdamse  stammenstrijd  tussen  NHM  en  Robaver,  of  de  Indische  schermutselingen 
tussen “Javasche”, Handels‐Maatschappij en de NIHB en zijn dochtermaatschappij stond. De 
Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.  (TBV)35 was  in 1861 opgericht door de 
Enschedese  notabele  Benjamin  Willem  Blijdenstein  Jr.  ter  lediging  van  de  specifieke 
financiële behoeftes van de zich sterk ontwikkelende textielindustrie in Twente. Aanvankelijk 
richtte de bank zich op het financieren van textielexport naar Indië en Oost‐Azië (waarvoor, 
ten behoeve van de export naar Britse kolonies,  in Londen een bijkantoor geopend werd), 
maar  langzamerhand ging zij zich ook bezig houden met wissel‐ en effectenzaken.  In 1910 
was  de  TBV  (gemeten  naar  balanstelling)  zelfs  uitgegroeid  tot  de  grootste  bank  van 
Nederland. Overigens was de TBV niet  in Twente, maar  in Amsterdam gevestigd, waar de 
provincialen met nauwelijks  verholen minachting  verwelkomd waren en bij het uitbreken 
van  de  Eerste  Wereldoorlog  nog  altijd  beschouwd  werden  als  vreemde  eenden  in  de 
hoofdstedelijke bijt. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat de TBV een familiebedrijf was, 
waarin  Adam  Roelvink,  een  neef  van  de  naamgever,  een  leidende  rol  in  de  directie 
speelde.36  

Ook de oorsprong van de  in 1871 opgerichte Amsterdamsche Bank (AB)  lag, hoewel 
de naam anders doet vermoeden, ver buiten de hoofdstad: de AB was namelijk opgericht 
door  een  groep Duitse  bankiers  die  ook  in Nederland wilden  gaan  beleggen. De Duitsers 
bleven ook na de oprichting een vinger in de pap houden; de bank speelde bijvoorbeeld voor 
Duitse  go‐between  in  de  strijd  rondom  de  overname  van  de  Zuid‐Amerika  Lijn.  F.S.  van 
Nierop, telg uit een joods‐Amsterdams patriciërsgeslacht en AB‐directeur van 1872 tot 1920, 
combineerde  deze  functie met  die  van  liberaal  Eerste  Kamerlid. Onder  zijn  behoedzame 
leiding  groeide  de  bank  uit  tot  een  voorname,  maar  gewantrouwde    speler  in  de 
Amsterdamse  financiële  wereld,  onder  andere  als  financier  van  de  “joodse” 
diamantindustrie.37 
  Samen met de Amsterdamse Incasso‐Bank, die niet meedeed met de oprichting van 
de NOT (ik kom hier nog op terug) vormden NHM, AB, TBV en Robaver de “Grote Vijf”, de 
voorlopige winnaars van de “concentratie”: zij slokten in een razend tempo kleinere banken 
op in een poging de concurrentie voor te blijven. Deze vijf beschikten anno 1913, zoals blijkt 
uit  tabel 3.2, dankzij de overnames over veel meer kapitaal dan vroeger, en dit  stelde de 
banken  in  staat  hun  financieringsactiviteiten  uit  te  breiden:  men  ging  langer  lopende 

                                                            

34 Van Aalst zelf ontkende elke persoonlijke animositeit, maar A.G. Kröller zag dat anders. Zie Dagboek Van 
Aalst, 12 oktober 1916, 303. 
35 Aanvankelijk was gekozen voor de naam Twentsche Bankvereeniging, maar in 1869 werd besloten deze te 
wijzigen en ook de naam van de oprichter er in te verwerken. 
36 De Graaf, Mensema en Mobron, Van Katoentjes tot Persoonlijke Lening, 30, 35; Wagenaar, 'Amsterdam as a 
Financial Centre', 266; Wijtvliet, De overgang, 6‐9, 21‐22, 26; Kymmell, Geschiedenis van de algemene banken, 
411‐413. 
37 Mees, Man van de Daad, 116‐117; Rijxman, 'Van Nierop', 137‐138, 140, 142, 146, 148‐150. 
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kredieten  verstrekken  en  zich meer  op  de  uitgifte  van  aandelen  en  op  obligatieleningen 
toeleggen.38 Dit proces  verliep echter maar  langzaam: de NHM had begin  jaren 1920 nog 
altijd een grotere handels‐ dan bankierspoot, en er bleven naast de “concentratie”‐banken 
ook  nog  een  groot  aantal  private  banken  bestaan  (in  1911 waren  het  er  nog meer  dan 
duizend) die zich bezig bleven houden met het traditionele kassiersbedrijf.39 
 
Tabel 3.2: Indexcijfers van de balanstotalen van de Grote Vijf (1898=100) 
 
  NHM  AB  Robaver  TBV  Incasso‐Bank 

1903  138.47  114.94 111.10 150.14  152.77

1908  234.35  148.55 120.19 183.78  259.97

1913  270.30  285.78 632.83 267.79  437.45

 
Bron: Wijtvliet, De overgang, 39, tabel 1. 

 
Eén   van die “achterblijvers” was R. Mees & Zoon (RMZ). Het kassiersbedrijf van de familie 
Mees  bestond  in  1914  al  bijna  tweehonderd  jaar,  en Marten Mees  was  gedurende  de 
tweede helft van de negentiende eeuw één van de belangrijkste financiers van Nederland in 
het  algemeen,  en  Rotterdam  in  het  bijzonder,  geweest. Hij  had  flink  bijgedragen  aan  de 
opstartkosten van zowel de HAL als de RL, en hielp de Duitse investeerders bij het opzetten 
van de AB. Hoewel RMZ een familiebedrijf was, werd zij  in de NOT vertegenwoordigd door 
“buitenstaander” G.H. Hintzen,  de  eerste  niet‐Mees  sinds  1733  die  tot  firmant  benoemd 
was.40 

Waar  in  de  scheepvaartwereld  initiatieven  tot  samenwerking  waren  ontstaan  als 
gevolg  van  dreigingen  van  buitenaf, waren  die  in  de  bankwereld  geheel  afwezig.  Stevige 
onderlinge  concurrentie  en  een  gebrek  aan  buitenlandse  prikkels  (de  “Duitse” AB was  in 
hoog  tempo  vernederlandst)  zullen  daaraan  debet  zijn  geweest.  Toen  Van  Aalst  overleg 
wilde plegen met de grote banken om de kredietcrisis die ontstond bij het uitbreken van de 
Eerste  Wereldoorlog  te  bespreken,  kon  hij  dus  geen  beroep  doen  op  een  gezamenlijk 
overlegorgaan  zoals  de  scheepvaartmaatschappijen  dat  hadden  in  de  Nederlandsche 
Reedersvereeniging.  Pas  na  de  (her)oprichting  van  de  Vereeniging  voor  den  Geldhandel 
hadden de bankiers ook een vaste  stek om gezamenlijk  in  conclaaf  te gaan. Ondanks een 
schijnbaar gebrek aan enige samenwerking zijn er anecdotische aanwijzingen dat ook  in de 
bankwereld  lokaal‐patriottische  sentimenten  een  factor  van  belang  waren.  Zo  klaagde 
Marten Mees  (RMZ),  die  zichzelf  eerst  Rotterdammer  en  dan  pas  Nederlander  noemde, 
steen en been over de (in zijn ogen misplaatste) arrogantie van de hoofdstedelingen: ‘Ik wist 
wel dat Parijs c'est la France, maar ik wist nog niet, dat Amsterdam Nederland is’.41 En zowel 
de Twentsche als de Rotterdamsche Bankvereeniging wachtte bij vestiging  in de hoofdstad 

                                                            

38 De Jong, 'Between the devil', 151; Houwink ten Cate, 'Finanzplatz', 154‐157. 
39 Kreutzmüller, Händler und Handlungsgehilfen, 37.  
40 Hintzen, Herinneringen, 33, 37; Zijlman, 'Hintzen', 98‐99. 
41 Mees, Man van de Daad. Citaat (dat dateert van 16 november 1880) op 323. Op p. 138 schrijft Mees 
bovendien dat hij ‘voor alles Rotterdammer’ is.  
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geen warm onthaal; binnen beide banken werd sabotage vermoed om de niet‐Amsterdamse 
elementen te bewegen toch vooral terug te gaan waar ze vandaan kwamen.42  
 
3.5 – Twee buitenbeentjes 
 
Binnen  het NOT‐bestuur  vinden we  ook  twee  personen  terug  van wie  de  bedrijfsmatige 
achtergrond moeilijk te categoriseren is. Joost van Vollenhoven  was bijvoorbeeld helemaal 
geen president, directeur of firmant, maar Tweede Kamerlid. Voor zijn carrière in de politiek 
had  hij  echter  naam  gemaakt  als  hoofdinspecteur  van  de  Deli‐Maatschappij,  die 
tabaksculturen exploiteerde  in het gelijknamige Sultanaat op het  Indische eiland Sumatra. 
Als zelfgeschoold financieel expert trok hij de aandacht van Van Aalst, wiens NHM voor 50% 
in de Deli‐Maatschappij participeerde, en stond deze bij in enkele conflicten met de Javasche 
Bank.  Gerard  Vissering  kon  echter  aanmerkelijk  meer  waardering  opbrengen  voor  Van 
Vollenhoven  dan  voor  de  machtsbeluste  Van  Aalst.43 Ook  de  Nederlandse  regering  was 
onder de indruk, en belastte Van Vollenhoven in 1912 met de taak om de regeringscultures 
in  Suriname  te  inspecteren. 44  Bij  de  oprichting  van  de  Nederlandsche  Overzee 
Trustmaatschappij  kwam  Joost  van Vollenhoven  de  facto  in  vaste  dienst  van  de NOT;  hij 
vroeg en kreeg verlof om niet meer aan Kamerzittingen deel te nemen en kon zich daarom, 
als enige van de hier besproken heren, full‐time aan het NOT‐werk wijden.45 
  Waar Joost van Vollenhoven kon buigen op een gegoede afkomst en een warm nest 
in  deftige  Rotterdamse  kringen46,  moest  A.G.  (“Anton”)  Kröller  het  aanvankelijk  rooien 
zonder  familiale  kruiwagens:  Zijn  vader  werkte  als  timmerman  en  aannemer  in  de 
Rotterdamse  Bierhaven,  broer Willem  bij  de  Rotterdamse  afdeling  van  het Duitse  bedrijf 
Wm.H. Müller & Co. Willem won echter de Antwerpse loterij, kocht zich met dat geld in als 
volledig partner bij zijn werkgever, nam zijn broer Anton  in dienst, en stuurde hem prompt 
naar het oude hoofdkantoor van de firma in Duisburg om kennis van zaken op te doen. Daar 
trouwde Anton met de dochter van de baas.  In 1889 overleed zowel Kröllers broer als zijn 
schoonvader, waarna hij op 29‐jarige  leeftijd aan het hoofd van de Rotterdamse kwam  te 
staan. 47  Kröller  breidde  zijn  bedrijf  uit  door  de  aankoop  van  mijnen  in  Zweden  en 
Noorwegen en de invoer van de ertsen daaruit naar Duitsland, evenals met een stuwadoor‐, 
een  expeditie‐  en  een  rederijbedrijf.  Daarbij  fungeerde  hij  als  agent  van  diverse  Duitse 
scheepvaartmaatschappijen,  waaronder  de  Hamburg  Amerika  Linie  en  de  Norddeutsche 
Lloyd. Aan het begin van de  twintigste eeuw had Wm.H. Müller & Co. kantoren  in België, 
Duitsland,  Groot‐Brittannië,  Frankrijk  en  de  Verenigde  Staten.48 Kröller  had,  net  als  Van 
Aalst, weinig  oog  voor  sociale  conventies. Hij  liet  zich  in  de  high  society weinig  zien,  en 

                                                            

42 Wijtvliet, De overgang, 16; Wijtvliet, 'Reactie'. 
43 Vissering, Joost van Vollenhoven, 1‐3; Vissering, 'In Memoriam', 3. 
44 Zie Van Vollenhoven, Rapport. 
45 NA 2.06.097/ 1244: UC 12 mei 1916, 204‐205. 
46 Joost van Vollenhovens grootvader aan moederskant (tevens naamgenoot) was van 1866 tot 1881 
burgemeester van Rotterdam. Joost de Jongere trouwde met Maria Lousia Rochussen, een telg uit een 
invloedrijke Rotterdamse familie. 
47 Moret, 'A.G. Kröller', 10; De la Lande Cremer, 'Kröller', 127‐128. 
48 Nijhoff, Miljoenen, macht en meesterwerken, 99. 
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benoemde  in 1913  zijn vrouw  tot directielid: een  indertijd hoogst ongebruikelijke stap die 
door  tijdgenoten  sterk  werd  afgekeurd.  Ook  op  andere  vlakken  liet  Kröller  bedrijf‐  en 
persoonlijke belangen door elkaar lopen: zo bekostigde hij een nieuw huis in Den Haag en de 
indrukwekkende  schilderijencollectie  van  zijn  echtgenote  Helene  Kröller‐Müller  uit  de 
bedrijfskas (de gang van zijn kantoor naar dat van zijn vrouw omschreef hij als de overgang 
van de credit‐ naar de debetzijde van Müller & Co.). Het kon er ook allemaal van af, want 
Kröllers  internationaal  georiënteerde  bedrijf  boerde  in  de  periode  voor  de  Eerste 
Wereldoorlog uitzonderlijk goed. Ook op scheepvaartgebied  liet hij zich niet onbetuigd: zo 
exploiteerde  hij  onder  de  bedrijfsnaam  Wm.H.  Müller  &  Co.'s  Algemeene  Scheepvaart 
Maatschappij  de  Batavier‐veerdienst  tussen  Nederland  en  Groot‐Brittannië.49 Overigens 
hadden Kröller en Van Aalst bijzonder weinig met elkaar op. Ze vochten een bittere rivaliteit 
uit waarvan de oorsprong, zoals zo vaak, onduidelijk is.50 
   
3.6 – Geld en water 
 
In de vorige drie paragrafen zijn enkele voorbeelden genoemd van samenwerking tussen de 
bedrijven die in 1914 samen de NOT zouden oprichten en financieren. Enkele reders hadden 
een soort kartel gevormd om het verkeer tussen Nederland en Indië te reguleren, en hadden 
zelfs gezamenlijk een  subsidiair bedrijf opgezet voor het vrachtverkeer  tussen de  Indische 
eilanden. Daarnaast bemoeide bankier en zakenman Van Aalst, die zich zeer  interesseerde 
voor de  ‘de  grootheid  van Nederland  te water’,  zich  intensief met enkele  (Amsterdamse) 
rederijen.51 Bovendien  lijkt  lokaal‐patriottisme  van  enige  invloed  te  zijn  geweest  op  de 
verhoudingen tussen de verschillende NOT‐bedrijven. Maar doorslaggevende conclusies zijn 
op basis van de beschikbare literatuur eigenlijk niet te trekken. 
  Juist  daarom  heb  ik  er  voor  gekozen  om  een  netwerkanalyse  te  maken  van  de 
banden tussen de NOT‐bedrijven gevormd door gedeelde leden van hun Raden van Bestuur 
en Commissarissen (RvBs en RvCs). Ik heb van alle betrokken bedrijven lijsten samengesteld 
van de namen van hun directeurs en commissarissen, gebruik makend van de editie‐1914 
van Mrs.  Van  Nierop  en  Baak’s  De  Nederlandsche  Naamlooze  Vennootschappen  en  het 
Handboek  voor  Cultuur‐  en  Handelsondernemingen  in  Nederlandsch‐Indië. 52  In  deze 

                                                            

49 Von Münching, Batavier Lijn, 18‐19, 25‐26; J. Jonker, 'Kröller, Anthony George (1862‐1941)', in Biografisch 
Woordenboek van Nederland. [www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/kroeller, bezocht 
25 februari 2010] 
50 Kröller en Van Aalst worden in de literatuur vaak als “erfvijanden” afgeschilderd. Zie bijv. Cocheret, 'Kröller', 
37. Cocheret noemt Van Aalst 'Kröllers grootste antagonist'. De oorzaak van hun onenigheid zou kunnen liggen, 
meent Houwink ten Cate, in het feit dat Van Aalst Kröller in 1911 per brief van leugenachtigheid had 
beschuldigd, een beschuldiging die hij overigens weer moest intrekken omdat Kröller dreigde zijn Duitse 
(familie)relaties tegen hem op te zetten. Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 20. 
51 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 166. 
52 Mrs. Van Nierop & Baak’s Naamlooze Vennootschappen, 1914; Mrs. Van Nierop & Baak’s Naamlooze 
Vennootschappen, 1914. Alphabetisch‐, Systematisch‐ en Namen‐Register; Handboek voor Cultuur‐ en 
Handelsondernemingen in Nederlandsch‐Indië, 1914. De databestanden waarin ik alle dubbelfuncties heb 
verzameld en die de basis vormen van de met het computerprogramma Pajek gemaakte graaf (figuur 3.1) zijn 
online beschikbaar via Data Archiving and Networked Services (DANS) [http://persistent‐
identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13‐ub8‐f1t, bezocht 5 april 2011]. 
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overzichtswerken  staan  van  alle  NVs  die  in  Nederland  respectievelijk  in  Indië  waren 
ingeschreven lijsten met daarin informatie over de bedrijfsvoering, waaronder de leden van 
de RvB en de RvC. Voor de NOT‐bedrijven die geen naamloze vennootschappen waren, en 
dus  ook  niet  verplicht  waren  gegevens  over  hun  bedrijfsvoering  aan  te  leveren,  heb  ik 
gebruik mogen maken van materiaal dat door Ton de Graaf is verzameld.53 Vervolgens heb ik 
grafisch  weergegeven  welke  NOT‐bedrijven  directe  verbindingen  met  elkaar  hadden, 
bijvoorbeeld doordat een bestuurslid van het ene bedrijf ook commissaris was bij een ander. 
Ook de indirecte verbindingen, waarbij bestuursleden of commissarissen afkomstig uit twee 
verschillende NOT‐bedrijven elkaar “ontmoetten”  in de RvB of RvC van een derde bedrijf, 
zijn in de graaf (figuur 3.1) weergegeven 

Uit mijn netwerkanalyse blijkt allereerst dat er in 1914 opvallend veel ontmoetingen 
waren  tussen  in de Trustmaatschappij opgenomen bankiers aan de ene, en  reders aan de 
andere kant. Dat contact blijkt vooral uit het feit dat veel bankiers zitting namen in de Raad 
van Commissarissen van scheepvaartbedrijven; omgekeerd komt dit een stuk minder voor. 
Wel  hebben  opvallend  veel  reders  een  commissariaat  bij  een  ander  scheepvaartbedrijf. 
Bankiers en reders zijn beiden opvallend vaak actief als commissaris bij bedrijven die op de 
één of  andere manier  actief  zijn  in het  exploiteren  van  koloniale  grondstoffen  en  zo  een 
graantje willen meepikken van de koloniale boom in Indië die in het begin van de twintigste 
eeuw  losbarste. Ten  tweede valt het op dat er niet of nauwelijks netwerkbanden zijn met 
grote banken of  rederijen die niet vertegenwoordigd  zijn  in de NOT. De  Incasso‐Bank  (zie 
tabel  3.2)  had  bijvoorbeeld  geen  enkele  netwerkverbinding  met  één  van  de  NOT‐
bestuurders of hun bedrijven.54  
  Ten  tweede  valt  in  figuur  3.1  op  dat  in  het  door  de NOT‐bedrijven  opgespannen 
netwerk van onderlinge contacten vier clusters te ontdekken zijn. Binnen elk van die clusters 
bestaan opvallend meer  verbindingen dan  tussen de  clusters onderling. Binnen de eerste 
van  deze  clusters,  in  figuur  3.1.  aan  de  linkerkant weergegeven,  zijn  de  samenwerkende 
Indische  lijnen RL en SMN  samen met de NHM belangrijke  spelers. Hoewel Van Aalst een 
sterke verbindende schakel  is tussen genoemde bedrijven, zijn er ook andere banden waar 
Van Aalst niet direct betrokken  is; dit geeft aan dat de  samenwerking  tussen NHM en de 
Indische lijnen verder ging dan alleen Van Aalsts persoonlijke interesse. Ook de KNSM en de 
HSM zijn nauw met deze Indische bedrijven betrokken, evenals de NIHB / NILM‐combinatie 
en de Twentsche Bankvereeniging. Bij die  laatste moet wel de opmerking gemaakt worden 
dat  verreweg  de meeste  verbindingen  tussen  TBV  en  dit  netwerk  gevormd worden  door 
NOT‐bestuurslid  Adam  Roelvink:  de  overige  TBV‐directeuren waren  veel meer  verknoopt 
met  lokale  Twentse  netwerken.  Tenslotte  zijn  er  opvallend  veel  cultuurbedrijven  en 
rederijen waar één of meer van de hierboven genoemde bedrijven in samenwerken. Dit alles 
duidt, mijns inziens, op een soort belangen‐ en interessegemeenschap, waarbij personen en 
bedrijven belangen  (in welke vorm dan ook) hebben bij het  financieren of produceren van 
cultuurgoederen in Indië, de afscheep daarvan naar Nederland (vooral naar Amsterdam), en 

                                                            

53 Ton de Graaf, ‘Afkomst, achtergronden en selectie van directeuren en  
commissarissen van de grote Nederlandse banken, 1900‐1940’. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse N.W. 
Posthumus aio‐conferentie op 27 april 2007. De wettelijke verplichting wordt genoemd in Camfferman, 
'Jaarrekeningpublicatie', 72. 
54 Zie tabel 3.2. 



Figuur 3.1: het netwerk van NOT‐bedrijven anno 1914 
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de  positie  van  Amsterdam  als  centrale  verkoopplaats  van  deze  goederen:  ik  noem  deze 
knoop in het NOT‐netwerk dan het ook het Amsterdamse cluster.  
  De Rotterdamsche Lloyd neemt in dat cluster een opvallende positie in. Ze deelt veel 
netwerkverbindingen met de andere Indische reders en met de Amsterdamse banken, maar 
heeft  ook  een  aantal  gedeelde  connecties met  het  een  tweede,  vooral  uit  Rotterdamse 
bedrijven  bestaande,  cluster,  voornamelijk  via  bedrijven  met  een  lokaal‐Rotterdams 
karakter. Het Rotterdamse  cluster  (in  figuur 3.1  rechts weergegeven)  is kleiner en minder 
hecht  dan  het  Amsterdamse.  Er  zijn  vooral  veel  contacten  tussen  Kröllers  bedrijf Wm.H. 
Müller & Co. en de Robaver van Willem Westerman, hoewel ook de HAL, de AB en R. Mees 
& Zn. tot dit cluster gerekend moeten worden. De aanwezigheid van de AB wordt wellicht 
verklaard door zijn positie als buitenbeentje  in de Amsterdamse bancaire wereld. Ook hier 
lopen veel verbindingen via  cultuurbedrijven, maar de Rotterdammers  tonen door middel 
van netwerkverbindingen hun interesse in een aanmerkelijk breder pakket bedrijven dan de 
Amsterdammers. RMZ neemt  in het Rotterdamse cluster een positie  in die te vergelijken  is 
met die van de RL  in het Amsterdamse: naast veel verbindingen met stadgenoten had dit 
bedrijf ook de nodige directe connecties met bedrijven in het Amsterdamse cluster. 
  De contacten tussen “Rotterdam” en het “Amsterdam”  liepen ofwel via RL en RMZ, 
of  wel  via  een  cluster  bedrijven  met  een  uitgesproken  “nationaal”,  of  wellicht  zelfs 
“neutraal”,  karakter.  Bij  deze  bedrijven  speelde  lokale  sentimenten  kennelijk  geen  rol, 
vandaar  dat  bijvoorbeeld  de  Holland‐China  Handelscompagnie  of  de  Hollandsche  IJzeren 
Spoorweg  Mij.  commissarissen  hadden  afkomstig  uit  zowel  het  “Rotterdamse”  als  het 
“Amsterdamse”  cluster.  Tenslotte  valt  in  figuur  3.1  op  dat  de  Nederlandsche 
Stoomvaartmaatschappij “Oceaan” helemaal geen netwerkverbindingen heeft met één van 
de andere bedrijven in graaf 3.1. Kennelijk was de kloof tussen deze Britse onderneming en 
de Nederlandse zakenwereld nog te groot. 
  Mijn analyse van de door dubbelfuncties gecreëerde netwerkverbindingen tussen de 
bedrijven die in november 1914 de NOT officieel oprichten suggereert dat er binnen de NOT 
een  Amsterdamse  en  een  Rotterdamse  factie  bestond,  die  maar  weinig  met  elkaar 
ophadden  en wier  economische  belangen  sterk  uiteen  liepen.  Deze  observatie  is  des  te 
interessanter als we een nadere blik werpen op hoe de NOT  in de praktijk bestuurd werd. 
Niet  alle  leden  van  de  Raad  van  Bestuur  waren  namelijk  even  direct  betrokken  bij  het 
management  van  de  N.V.  Trustmaatschappij.
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3.7 – De Uitvoerende Commissie: een “Amsterdams” bolwerk 
 
De Raad van Bestuur, waarin alle hierboven genoemde bedrijven één  stem hadden, bleef 
gedurende  het  bestaan  van  de  NOT  formeel  het  hoogste  beslisorgaan  van  de 
Trustmaatschappij. Er was nergens formeel afgesproken wanneer of hoe vaak deze Raad bij 
elkaar  zou komen. Wel was bepaald dat niet voor elk wissewasje de hele  raad  zich  in het 
Haagse  hoofdkwartier  van  de  NOT  zou  hoeven  melden:  daar  hadden  de  zakenmannen 
natuurlijk  ook  helemaal  geen  tijd  voor.  Daarom werd  uit  de  Raad  een  dagelijks  bestuur 
gekozen, dat de naam Executieve of Uitvoerende Commissie  (UC) meekreeg. De  kerntaak 
van  de UC was  en  bleef  ‘de  contracten  te  sluiten met  reeders  en  importeurs,  de  in  die 
contracten bedoelde boeten op te leggen, de onderpanden of bankgaranties aan te spreken, 
en alle overige maatregelen te nemen, die ter uitvoering van de contracten noodig mochten 
zijn’.1 Maar  omdat  de  UC,  in  tegenstelling  tot  de  Raad,  wél  regelmatig  bij  elkaar  kwam 
(minstens één keer per week, en gedurende het merendeel van de oorlog zelfs  twee keer 
per week), zat zij veel meer bovenop de zaken: al in de eerste maanden van het bestaan van 
de NOT ontstond daarom de praktijk dat de Uitvoerende Commissie besluiten nam namens 
de Raad van Bestuur. De UC hield de Raad wel op de hoogte, en riep deze bijeen als ze voor 
bepaalde besluiten een stemming onder de aandeelhouders wilde organiseren. 

De Uitvoerende Commissie kende vijf leden, waaronder de President van de NOT, die 
ook voorzitter van de UC was. Deze dubbelrol paste Karel van Aalst bijzonder goed, aldus 
chroniquer en mede‐NOT‐bestuurslid Ernst Heldring:  
 

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  tegen 
hooggeplaatsten, kwamen hem in die dagen telkens van pas.2 

 
Van  Aalst  viel  door  zijn  doorslaggevende  rol  bij  het  oplossen  van  de  kredietcrisis  van 
augustus 1914 en zijn voorzitterschap van de door Treub geïnstigeerde Commissie voor den 
Nederlandschen Handel simpelweg niet te passeren voor de post van president.3 Hij had de 
air van een Amerikaanse self‐made man, die nog werd versterkt door  losse manier waarop 
hij met sociale conventies omging. Het leverde hem machtige vrienden, en een wellicht nog 
machtiger vriendin in de vorm van Koningin Wilhelmina, op.4 Zijn weinig subtiele, vaak grove 
gevoel voor humor werd  trouw genotuleerd door NOT‐secretaris Archibald Maclaine Pont. 
Zo spoorde hij zijn mede‐UC‐leden aan met ‘verkrachte eenden’ aan de slag te gaan, en toen 
ene  ‘Jansen’  op  audiëntie  bij  de UC  kwam,  keek  hij  de man  verbaasd  aan  en  vroeg  zich 

                                                            

1 NA 2.06.097/1403: ‘Reglement op den werkkring van de Uitvoerende Commissie der N.O.T., bedoeld bij art. 9 
van de Statuten der Vennootschap.’, 24 november 1914. 
2 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 201. 
3 Moeyes, Buiten schot, 187. 
4 NA 2.21.261/56: Van Aalst aan Wilhelmina, 30 oktober 1913; idem: Ongedateerd 'Memorandum voor H.M. de 
Koningin' [eind juni 1914]. 
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ostentatief  af:  ‘Dien  naam  ik  al  eens meer  gehoord’.5 Heldrings  typering  van  Van  Aalsts 
negatieve kanten is echter even terecht als van de positieve:  
 

Hij  paarde  zijn  vindingrijkheid,  slagvaardigheid  en  patriotisme  helaas  aan  aan  een 
groote mate  van  ijdelheid,  terwijl hij het met de waarheid niet  te nauw nam. Hij was 
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. 6 

 
IJdel was Van Aalst zeker;  in een (zeker  in 1914) nogal on‐Nederlandse daad van openbare 
onbescheidenheid  liet  hij,  voor  zijn  vijfentwintig‐jarig  ambtsjubileum  bij  de  NHM,  een 
borstbeeld  van  zichzelf  aanbieden.7 Ook  anderszins  is  Heldrings  typering  van  Van  Aalst 
terecht: als hij een buitenkansje zag, dan greep hij die, en  liet zich daarbij door niemand  in 
de  weg  zitten.  Hij  was  wraakzuchtig  en  vrijwel  altijd  overtuigd  van  zijn  eigen  gelijk. 
Bovendien hield hij wel van een stevig potje blufpoker, maar dit alles zorgde er wel voor dat 
hij dingen voor elkaar kreeg waar anderen alleen maar jaloers op konden zijn.8 ‘Het brutaalst 
van allemaalst’,  zo kenschetsten collega’s bij de NHM hun energieke president.9 Van Aalst 
zou zich gedurende vijf jaar met hart en ziel inzetten voor de NOT, en de rol die hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog  speelde wordt  algemeen  gezien  als  hoogtepunt  van  zijn  toch  al  vrij 
imposante carrière.10 

De  titel  van  “Mister NOT”  had  echter  een  andere  voorname  kandidaat:  de  onder 
historici veel minder bekende Joost van Vollenhoven. Na zich vrijwillig te hebben aangemeld 
bij de Commissie van den Nederlandschen Handel, had hij zich bijzonder ingespannen tijdens 
de  oprichtings‐strubbelingen  van  de  NOT.  In  die  capaciteit  had  de  Rotterdammer  een 
bijzonder vertrouwelijke band met de Britse gezant Francis Oppenheimer opgebouwd: het 
voorstel om Oppenheimer  tot NOT‐secretaris  te benoemen, was niet  voor niets  van hem 
afkomstig.  Al  eerder  in  zijn  carrière  had  Van  Vollenhoven  zich  ingespannen  voor  goede 
Anglo‐Nederlandse  betrekkingen:  zo  was  hij  één  van  de  oprichters  geweest  van  het 
“Genootschap  Nederland‐Engeland”  en  had  hij  zich,  samen  met  een  bevriende  Britse 
planter, in augustus 1914 ingezet voor het beschermen van de positie van Britten (maar ook 
Belgen en Fransen)  in Indië.11 Omdat hij enige ervaring had  in politiek Den Haag, het zowel 
met Van Aalst als met de vertegenwoordigers van de Britse regering uitstekend kon vinden, 
in Den Haag woonde  en  veel  tijd  beschikbaar  had, was  hij  een  ideale  kandidaat  voor  de 
Uitvoerende Commissie. 

                                                            

5 Hintzen, Herinneringen, 48. 
6 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 201. 
7 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 20‐21. 
8 Mobron et al., 'De bankier', 110. Cf. Oppenheimer, Stranger Within, 263; Smit, 'Leidende personen in 
Nederland', 39. 
9 Mobron et al., 'De bankier', 96. 
10 Zie bijvoorbeeld de toespraken die bij Van Aalst zijn overlijden in 1939 gehouden werden, en die door 
verschillende kranten en tijdschriften letterlijk werden overgenomen: bijvoorbeeld Algemeen Handelsblad, 28 
oktober 1939; De Courant, 25 oktober 1939; De Java Bode, 9 november 1939. 
11 BPNL IV, doc. nr. 155, 124‐126: Londen aan De Stuers 23 september 1913, met bijgevoegd Pleyte aan 
Loudon, 11 september 1914. 
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A.G. Kröller woonde ook in Den Haag, maar hij werd gepasseerd als UC‐lid. Daar zag 
het  overigens  lange  tijd  niet  naar  uit.  Minister  Treub  was  al  voor  de  oorlog  bijzonder 
gecharmeerd geraakt van de Rotterdamse go‐getter, en had hem dan ook uitgenodigd om 
samen met Van Aalst de Commissie voor den Nederlandschen Handel te vormen;  iets waar 
hij beide heren waarschijnlijk geen plezier mee deed. Kröller, met zijn Duitsklinkende naam, 
half‐Duitse  bedrijf  en Duitse  vrouw, was  echter  in  november  1914  bij  de  Britse  regering 
ernstig  in  de  verdenking  gekomen:  hij  zou  via  “zijn”  scheepvaartlijnen  de Duitsers  op  de 
hoogte houden van de  locatie van Britse mijnen en zou aan diverse agenten van de Duitse 
regering  in  Nederland  onderdak  en  hulp  hebben  geboden.12 De  Britse  regering  wilde 
zakendoen met Kröllers bedrijf  voor Britse  staatsburgers  zelfs bij wet  verbieden.  In beide 
gevallen  kwam  de NOT  echter  tussenbeide,  en wist  Joost  van  Vollenhoven  de  Britten  te 
overtuigen de Britse  tak  van Kröllers bedrijf met  rust  te  laten. Desondanks was de Britse 
regering bijzonder ongelukkig met een zo krachtige pro‐Duitse stem binnen de NOT, maar 
Oppenheimer  suste  de  boel  door  er  (waarschijnlijk  terecht)  op  te wijzen  dat  een  sluwe 
zakenman als Kröller maar beter binnen de NOT kon worden opgenomen: als hij uit de NOT 
zou worden ontslagen zou hij een machtige, binnenlandse vijand voor de Trustmaatschappij 
worden.  Een  plaats  in  de  Uitvoerende  Commissie  zat  er  echter,  gezien  de  Britse 
verdenkingen, niet in, waarschijnlijk zeer tot opluchting van Van Aalst.13 

George Hintzen, de firmant van R. Mees & Zn. Hintzen werd in zijn plaats uitgekozen 
om samen met Van Vollenhoven het “Rotterdamse” smaldeel  in het bestuur uit te maken. 
Aanvankelijk was  die  positie  aan  A.  Plate  vergeven.  Plate was  een  bekend  en  algemeen 
gewaardeerd  figuur  in  Rotterdamse  rederskringen:  hij was  voorzitter  van  de  plaatselijke 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, was politiek actief geweest in zowel gemeenteraad als 
Tweede Kamer, en was gevraagd om als voorzitter  te  fungeren van de Nijverheidsafdeling 
van  Treubs  Koninklijk  Nationaal  Steuncomité  1914. 14  Hij  was  echter  ook  firmant  van 
Wambersie & Zoon, en had zich  in die positie ‘geblameerd’ doordat vanuit Wambersie een 
“nepbedrijf” was opgezet met de bedoeling om  stiekem goederen naar Duitsland door  te 
voeren.15 Dat Hintzen zijn plaats mocht  innemen, zal voor hem zelf ook een verrassing zijn 
geweest. Hintzen,  een  geboren  Amsterdammer, was  namelijk maar matig  geïnteresseerd 
geweest  in het bankiersvak waar hij, min of meer bij  toeval,  in gerold was. Hij had enige 
carrière  gemaakt  in  de  politiek,  en  was  onder  andere  drie  maal  herkozen  als  Tweede 
Kamerlid voor het kiesdistrict Rotterdam  IV.16 De sociale kwesties van de  late negentiende 
en vroege twintigste eeuw, zoals de armoede onder de arbeiders, gingen hem bijzonder na 
aan het hart. Toen hij voor de vierde keer een verkiezingsoverwinning boekte,  leed  in een 
naburig district een Vrijzinnig  Liberale partijgenoot, de door hem  zeer  gewaardeerde R.P. 
Mees, echter een nederlaag. Hintzen bood Mees daarop meteen zijn zetel aan. In 1902 bleek 

                                                            

12 Dagboek Van Aalst, 20 november 1914, 40‐41; 24 november 1914, 43. 
13 BNA FO 382/211, 3121: Aantekening van Parker, 7 januari 1915; idem, 18421/15: Foreign Office aan Home 
Office, 28 augustus 1915; idem, 123112: Home Office aan Foreign Office, 29 augustus 1915; idem: 123755: 
Aantekening van Parker, 3 september 1915. 
14 W.F. Lichtenauer, 'Plate, Antoine (1845‐1927)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
[www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/plate, bezocht 25 april 2010] 
15 Dagboek Van Aalst, 12 september 1914, 8 
16 Joost van Vollenhoven zou overigens later namens datzelfde district in de Tweede Kamer zitting nemen. 
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dat goed doen ook goed ontmoette, toen Mees Hintzen op zijn beurt vroeg om firmant van 
RMZ  te worden. Hij bleef  zich  echter met hart  en  ziel  voor de  armenzorg  inzetten.  Ernst 
Heldring,  niet  de  meest  vergevingsgezinde  waar  het  aankwam  op  de  beoordeling  van 
collega‐zakenlieden, omschreef hem in zijn dagboek als hem een ‘uitmuntend econoom […] 
die alles voor het algemeen belang over had’.17 Hij was bovendien getrouwd met “Doortje” 
’s  Jacob,  wier  invloedrijke  familie  ook  nog  eens  sterk  verwant  was  met  de  al  even 
invloedrijke Rochussens, tot wie ook Van Vollenhovens vrouw behoorde. De commissariaten 
die hij aannam, vaak op advies van de oude Mees, verveelden hem nogal, hij viel regelmatig 
ten prooi aan ernstige depressies, en hij was feitelijk meer op zijn plek in de charitas dan in 
de  zakenwereld.18 In  de  vergaderingen  van de Uitvoerende Commissie  stelde hij  zich dan 
ook uiterst bescheiden op. 
  L.P.D. Op ten Noort was, toen de NOT werd opgericht, eigenlijk al met pensioen. Hij 
had met een benoeming tot Commandeur in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, wegens 
bewezen diensten aan de Nederlandsche  scheepvaart  in het algemeen, afscheid genomen 
van de SMN en zich met zijn vrouw teruggetrokken  in villa De Harscamp  in Baarn. Toen hij 
gevraagd werd om deel te nemen in de Commissie voor den Nederlandschen Handel had de 
jonkheer  (dankzij  het  herontdekken  van  zijn  banden met  obscure Gelderse  adel was  zijn 
familienaam  was  in  1907  met  deze  titel  aangevuld)  aanvankelijk  bedankt.19 Hij  zag  het 
absoluut niet zitten om na zijn pensioen zijn goede reputatie alsnog te laten verpesten door 
een lidmaatschap van een potentieel controversiële club. Pas na stevig aandringen van Van 
Aalst stemde hij alsnog toe.20 Enkele maanden  later werd Op ten Noort zelfs  lid van de UC. 
Zijn uitverkiezing had hij  te danken aan  zijn  reputatie en het  feit dat hij al gepensioneerd 
was. Er was namelijk afgesproken dat er in de UC, die de macht had gekregen om namens de 
NOT  boetes  uit  te  delen,  geen  reder  zou  zitten,  maar  alleen  bankiers.  Reders  zouden 
namelijk  in de ongemakkelijke positie kunnen komen dat ze zouden moeten beslissen over 
een boete voor hun eigen bedrijf. Op ten Noort, die gepensioneerd was, had dat manco niet, 
en hij was daarom een  ideale kandidaat om de reders te vertegenwoordigen  in een verder 
door bankiers gedomineerde Uitvoerende Commissie.21 Van Aalst en Op ten Noort mochten 
elkaar  heel  graag,  en  Op  ten  Noort  volgde  de  door  zijn  vriend  uitgezette  lijn  dan  ook 
nauwgezet.22 
  De in Indië geboren Th.J. van Haren Noman was, net als Op ten Noort, een oude rot, 
maar  dan  in  het  bankiersvak.  Hij  vierde  in  1914  zijn  veertigjarig  jubileum  bij  de 
Nederlandsch‐Indische Handelsbank, een feestje dat de nodige luister werd bijgezet doordat 
minister T.B. Pleyte van koloniën de  jubilaris  tot Ridder  in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw benoemde. Van Haren Noman nam later dat jaar, onder leiding van Van Aalst, als lid 
van de Vereeniging voor den Geldhandel deel aan de reddingsoperatie voor de Nederlandse 

                                                            

17 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 1011. 
18 GAR 525/25: Biografische schets door Peter Hintzen, 10. 
19 Wijndelts, Op ten Noort, 139‐140 en Bijlage XXXVII. 
20 Dagboek Van Aalst, 14 september 1914, 8 
21 NA 2.06.079/1238: UC 20 februari 1915, 83‐84. 
22 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 26 juni 1926, 664‐5. Op ten Noort was 
overigens voorzitter van Van Aalst zijn huldigingscomité ter ere van zijn 25‐jarig dienstverband bij de NHM: La 
Gazette de Hollande, 8 januari 1914. 
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beurs. 23 Ook Van Haren Noman  toonde zich  in de UC‐vergaderingen meer een volger dan 
een  leider. Hij werd  in 1917 ernstig  ziek, en  zou  in augustus 1918 overlijden.24 Van Haren 
Noman werd, in tegenstelling tot Op ten Noort, wel vervangen toen duidelijk werd dat hij te 
zwak was geworden om de UC‐vergaderingen regelmatig bij te wonen. De Raad van Bestuur 
wees op 23 februari 1917 – op voorspraak van Van Aalst – Adam Roelvink, de  jongste telg 
van  de  Twentse  Blijdenstijn‐clan,  als  zijn  opvolger  aan.25 Roelvink  toonde  zich  een  fel, 
enigszins  fatalistisch man, wiens  al  te drastische  suggesties en onderhandse opmerkingen 
vaak door de andere leden genegeerd werden. 

Bij het bestuderen  van de namenlijst  van de  leden  van de Uitvoerende Commissie 
valt op dat het merendeel (Van Aalst, Op ten Noort, Van Haren Noman en Roelvink) tot het 
Amsterdamse  cluster  in  het  NOT‐netwerk  behoorde.  De  andere  twee  (Hintzen  en  Van 
Vollenhoven)  zijn  respectievelijk  lid  van  zowel  het  Rotterdamse  als  het middencluster  en 
“partijloos”.  Van  Vollenhovens  professionele  achtergrond  en  stevige  Indische  connectie 
verraden  echter  dat  hij meer  in  het  Amsterdamse  dan  in  het  Rotterdamse  cluster  past. 
Hintzen blijft zodoende over als enige echte Rotterdammer, hoewel hij binnen het toch al los 
met  de  stadgenoten  verbonden  RMZ  verreweg  de  meeste  netwerkcontacten  over  de 
Rotterdamse  stadsgrenzen  heen  bezat.  De  Uitvoerende  Commissie  was  dus,  in 
netwerktermen gezien, een bolwerk van “Amsterdammers”. 
 
3.8 – Conclusie 
 
Dit korte onderzoek naar de bedrijfsmatige achtergronden van en de banden  tussen NOT‐
bestuurders en hun bedrijven laat zien dat er binnen het Trustmaatschappij‐netwerk clusters 
te  herkennen  zijn,  waarbinnen  de  onderlinge  connecties  aanmerkelijk  hechter  zijn  dan 
daarbuiten. Dit netwerk is echter in grote mate een theoretisch construct, waarbinnen elke 
dubbelfunctie even  zwaar weegt.  In de praktijk  is dat natuurlijk niet  zo. Bij de KNSM  van 
Ernst Heldring zetelde bijvoorbeeld naast Van Aalst ook jurist, econoom en historicus H.P.G. 
Quack  in  de  Raad  van  Commissarissen.  Quack  had  een  indrukwekkende 
commissariatenverzameling,  en  zou  dus  daarmee  veel  persoonlijke  macht  en  invloed 
vergaard moeten  hebben. Maar  Quack was,  aldus  Heldring,  vooral  geïnteresseerd  in  de 
gages die aan zijn vele commissariaten verbonden hadden, en was nauwelijks geïnteresseerd 
in de scheepvaart.26 Kröller, daarentegen, zou een zeer specifieke strategie hebben gevolgd 
aangaande commissariaten, en alleen die posities accepteren die hij van nut achtte voor zijn 
eigen bedrijf.27 En Hintzen schreef in zijn Herinneringen dat voor hem het éne commissariaat 
het andere niet was: zijn rol  in de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Gist en 

                                                            

23 "v. B.", 'Th. J. van Haren Noman'. 
24 NA 2.06.079/1265: Gecombineerde RvB en Algemene Jaarlijke Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 
240; NA 2.06.079/1267: UC 30 augustus 1918, 123. 
25 Roelvink aanvaardde het lidmaatschap op 24 februari en woonde vanaf 6 maart 1917 de UC‐vergaderingen 
bij. NA 2.06.079/1252: UC 20 februari 1917, 107; RvB 23 februari 1917, 133‐134; UC 27 februari 1917, 159; UC 
6 maart 1917, 218. 
26 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 149‐150. 
27 J. Jonker, 'Kröller, Anthony George (1862‐1941)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
[www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/kroeller, bezocht 25 april 2010] 
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Spiritusfabriek was wegens verregaande desinteresse miniem, terwijl hij zich weer wel van 
harte inzette voor bijvoorbeeld de Holland‐China Handelscompagnie.28 
  Het  is daarom niet onwaarschijnlijk om  te  veronderstellen dat  andere dan de hier 
genoemde  netwerkverbanden  een  belangrijker  rol  speelden  bij  het  bepalen  van  de 
verhoudingen  tussen NOT‐ers onderling of  tussen hun bedrijven. Wellicht waren  familiale 
verwantschappen,  zoals  die  bijvoorbeeld  tussen  Van  Vollenhoven  en  Hintzen  bestonden, 
belangrijker,  of  persoonlijke  voor‐  en  afkeuren: Heldring  en Van Aalst waren  dan wel  op 
netwerkgebied  nauw  met  elkaar  verbonden,  maar  heel  graag  mochten  ze  elkaar  niet. 
Misschien  is het  juist veel meer van belang dat alle  leden van de NOT deel uitmaakten van 
een ‘old boys network’ van rijke  lui29, dat ze allen  in min of meerdere mate tot de  liberale, 
op  vrijhandel  gerichte,  politiek‐economische  stroming  behoorden30,  of  dat  ze  –  voor  het 
grootste deel – generatiegenoten waren?31 
  Bovendien hadden de deelnemende bedrijven allemaal een gedeeld belang bij het 
functioneren van de Trustmaatschappij, dat wellicht veel belangrijker was dan individuele of 
factie‐belangen. Dankzij de NOT konden de reders uit Rotterdam én Amsterdam hun vaarten 
op Amerika, Azië en Groot‐Brittannië weer hervatten zonder angst dat hun schepen zouden 
worden  aangehouden  wegens  het  vervoeren  van  contrabandelading.  Zij  konden  geen 
contrabandeladingen meer  vervoeren  die  bestemd waren  voor  doorvoer  naar  Duitsland, 
maar dat werd meer dan gecompenseerd door de hoge vrachtprijs die ze voor hun diensten 
konden vragen en het feit dat veel buitenlandse schepen niet meer beschikbaar waren voor 
het vervoer van vracht naar Nederland:  zij konden hun  ladingen overnemen. De bankiers, 
zowel  uit  de  hoofd‐  als  uit  de  Maasstad,  mochten  de  bankgaranties  die  de  NOT  van 
contractanten eiste – vaak met een forse waarde, evenveel of zelfs meer dan de waarde van 
de te importeren goederen – opslaan. Juist omdat voor de oorlog de Nederlandse banken als 
rentevergoedende en kredietverlenende  instellingen nog niet van erg groot belang waren, 
zorgde de opslag van bankgaranties voor een forse toename van de liquiditeit van banken. In 
augustus 1915, dus een half  jaar na de oprichting van de NOT, had de NHM al voor 19,3 
miljoen gulden aan garanties  in depot, en eind 1918 was de totaalwaarde van de garanties 
gedeponeerd bij de Amsterdamsche Bank bijvoorbeeld opgelopen tot 71 miljoen gulden, een 
behoorlijk  bedrag  gezien  het  feit  dat  het  totale  saldo  aan  toevertrouwde  gelden  in  1918 
265,6 miljoen  gulden  bedroeg.32 Daarnaast was  aan  de  oprichting  van  de NOT  de  nodige 

                                                            

28 Hintzen, Herinneringen, 39‐41. 
29 Fennema en Heemskerk, Nieuwe netwerken, 23‐24. 
30 Nierstrasz was bijvoorbeeld Kamerlid voor de Vrije Liberalen, net als Joost van Vollenhoven; Hintzen was hun 
oud‐collega. Van Nierop zat in 1914 ook in de Kamer, maar dan voor de Unie‐liberalen. 
31 De Vries, 'Wegbereiders', 127‐134. Johan de Vries omschrijft in dit artikel hoe er rond 1890 een nieuwe 
generatie aan Nederlandse zakenlieden opkomt (onder wie hij NOT‐bestuurders Van Aalst, Op ten Noort, 
Kröller en Westerman bij naam noemt), die aggressiever en op veel grotere schaal opereerden dan de 
generatie voor hen. Johannes Houwink te Cate (Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 14, 19‐20) 
introduceert een variant op deze karakterisering door onder andere Van Aalst en Kröller, maar ook Hendrik 
Colijn, te kenschetsen als ‘homines novi’, die zich door onconventioneel gedrag (zowel in persoonlijk als in 
zakelijk opzicht) afzetten tegen een ouderwets, patricisch regentendom van traditionele zakenlieden. 
32 BNA FO 551/2, 113445: Johnstone aan Grey, 14 augustus 1915 no. 1671 Commercial; Brouwer, 
Amsterdamsche Bank, 163, 173. 
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persoonlijke  prestige  verbonden:  de  heren  zakenmannen hadden  immers  door  oprichting 
van de Trustmaatschappij de Nederlandse economie van de ondergang gered! 
  Desondanks ben  ik  van mening,  zoals  ik ook  in de  inleiding heb  toegelicht, dat de 
netwerkverbanden  zoals  deze  blijken  uit  de  graaf  (figuur  3.1)  wel  degelijk  een  functie 
hebben  als  ‘vertrekpunt  voor  meer  inhoudelijk  onderzoek’.  Zoals  uit  de  volgende 
hoofdstukken zal blijken, laten bepaalde – zeer belangrijke – aspecten van de besluitvorming 
binnen  de  Raad  van  Bestuur  en  de  UC  van  de  NOT  zich  niet  verklaren  zonder  de 
belangentegenstelling tussen de Rotterdamse en de Amsterdamse factie binnen de NOT  in 
ogenschouw  te  nemen.  Een  eerste  voorbeeld  daarvan  bleek  al  uit  het  vorige  hoofdstuk. 
Daaruit  bleek  hoe  belangrijk  het  voor  veel  – Amsterdamse  –  reders,  die  later  lid  zouden 
worden  van de NOT, was dat er een nauwe definitie  zou  komen  van het  containerbegrip 
foodstuffs,  in bijzonder één waarbij  Indische  luxeproducten als koffie, thee en tabak waren 
uitgesloten  en  dus  niet  tot  contrabande  zouden  worden  verklaard.  Pas  toen  de  Britten 
hiermee akkoord gingen – en deze goederen dus weer konden worden aangevoerd en, zoals 
vanouds, voor een belangrijk deel naar Duitsland worden doorgevoerd – gingen de  reders 
akkoord. Wellicht is het feit dat pas een akkoord over de NOT gesloten kon worden toen de 
foodstuffs‐kwestie  geregeld  was,  een  eerste  bewijs  van  gezamenlijk  optreden  van  de 
“Amsterdamse” belangengemeenschap? Hun  invloed blijkt nog duidelijker  in het volgende 
hoofdstuk  en  zal  van wezensbelang  zijn bij het opstellen  van de  ‘Engelsche  regeling’: het 
verdrag  tussen  Londen  en  de  NOT  dat  tot  het  einde  van  de  Eerste  Wereldoorlog  de 
verhouding  tussen  Trustmaatschappij  en  Entente  zou  bepalen.
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Hoofdstuk 4: De ‘Engelsche Regeling’ 
 
4.1 – Overgave, overlopers of omgekocht? 
 
In de loop van de eerste helft van 1915 sloot de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij 
twee  belangrijke  overeenkomsten met  de  Britse  regering.  Deze  zorgden  er  voor  dat  de 
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, die begin januari 1915 met haar werk begon, al 
snel  haar  activiteiten  sterk moest  uitbreiden.  Steeds meer Nederlandse  handelsgoederen 
gingen onder de strenge en beperkende NOT‐regels vallen. De NOT heeft wegens het sluiten 
van deze akkoorden, die de vrijheid van de Nederlandse handelswereld ernstig beknotten en 
indruisten  tegen  internationaal  recht  en  neutraliteit,  stevige  kritiek  gekregen,  vooral  ook 
omdat de Trustmaatschappij zich erg makkelijk leek te schikken.1 
  Een  van  die  criticasters  is  Ernst  Heldring.  In  zijn  (postuum  gepubliceerde) 
Herinneringen en dagboeken laat hij zich bijzonder laatdunkend uit over de laffe houding die 
de Trustmaatschappij  tegenover de Britten  innam. De  twee genoemde akkoorden, schreef 
Heldring begin 1917 toen hij in Zwitserland herstelde van een zenuwinzinking2, zijn puur en 
alleen het resultaat van de slappe knieën van de Uitvoerende Commissie. Een dreigende blik 
vanuit Londen was volgens Heldring al genoeg om Van Aalst en Van Vollenhoven   met de 
witte vlag te doen zwaaien. Die weinig standvastige houding zorgde er voor dat de Britten 
steeds  overmoediger werden  en  steeds meer  eisen  gingen  stellen,  die  prompt  door  het 
angstige duo werden  ingewilligd. De  ‘niet met een eigen meening begiftigde Minister van 
Buitenlandsche Zaken’ liet zich, tot overmaat van ramp, door Van Aalst en Van Vollenhoven 
overhalen  om  maar  niet  van  regeringswege  te  protesteren.  Het  resultaat  van  dit  alles, 
schrijft Heldring, was  ‘de  overgave  van  de Nederlandsche Overzee  Trustmaatschappij  […] 
aan de Engelschen’, en betekende  zowel politiek als economisch een  ramp voor het  land. 
Doordat de NOT haar activiteiten op aandringen van de Britten steeds uitbreidde, bewoog zij 
zich  steeds  verder  en  verder  af  van wat  volgens  internationaal  recht  geoorloofd was  en 
benadeelde zij daarmee perfect  legitieme Nederlands‐Duitse handel. Bovendien sleepte de 
NOT ook de Nederlandse  regering mee  in deze neerwaartse  spiraal: de Trustmaatschappij 
kreeg  namelijk  hulp  van  de  regering  om  haar  steeds  verder  uitdijend  takenpakket  uit  te 
kunnen voeren.3 
  Er  bestaan  nog  twee  andere  verklaringen  voor  de  opstelling  van  de 
Trustmaatschappij.  Bell  noteert  dat  de  NOT‐bestuurders  ‘quite  readily  and  willingly’  de 
nieuwe  overeenkomsten  tekenden  en  deze  ‘loyally’  en  ‘satisfactory’  uitvoerden.  Hij 
suggereert  dat  deze  welwillende  houding  rust  op  een  ondergrond  van  pro‐Geallieerde 
gevoelens bij de belangrijkste NOT‐bestuursleden, waaronder – opnieuw – Van Aalst en Van 
Vollenhoven.4 Neutraliteitshistoricus  Smit,  tenslotte, noemt  als  voornaamste oorzaak  voor 
de meegaande  houding  van  de  UC  het  geld  die  zij  konden  verdienen met  de  schamele 

                                                            

1 Zie Kossman, De Lage Landen, 421; Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 256‐257; Smit, Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog II, 86‐87. 
2 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 201, 204‐205. 
3 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 197‐203, citaten achtereenvolgens op 198 en 
203. 
4 Bell, A history of the blockade, citaten achtereenvolgens op 256 en 325‐326.  
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uitzonderingen die bedongen konden worden, waardoor zij zozeer verblind werden dat ze 
het bredere belang van hun vaderland volstrekt uit het oog verloren.5 
  In dit hoofdstuk zal ik deze drie interpretaties toetsen, waarbij ik zal concluderen dat 
Bell,  Smit, noch Heldring het helemaal bij het  rechte eind hebben. Aan de hand  van  een 
analyse  van  de  onderhandelingen  tussen  Entente  en  Trustmaatschappij  over  een  nieuwe 
overeenkomst  ter  vervanging  van  de  afspraken  van  december  1914  –  besproken  in 
hoofdstuk 2 –  zal  ik  laten  zien waarom het NOT‐bestuur akkoord ging met een drastische 
inperking  van  de  Nederlandse  economische  bewegingsvrijheid.  Sterker  nog:  het 
Trustmaatschappij‐bestuur had enkele van die maatregelen zelf voorgesteld,  in een poging 
enkele  onvolkomendheden  uit  de  originele  NOT‐overeenkomst  recht  te  breien.  Om  dat 
aantoonbaar  te maken,  zal  in  dit  hoofdstuk  ook  ruime  aandacht worden  besteed  aan  de 
praktische werking van de NOT. 
   
4.2 – Van theorie naar praktijk 
 
Op  5  januari  1915  opende  de  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij  officieel  haar 
deuren. In een advertentie in alle grote Nederlandse dagbladen werd iedereen, die sinds het 
begin van de oorlog problemen had ondervonden met de import van contrabandegoederen 
van overzee voor Nederlands of neutraal gebruik, opgeroepen om deze goederen voortaan 
aan  het  adres  van  de  Trustmaatschappij  te  sturen.  De  afspraken  die  de  NOT  met  de 
oorlogvoerenden gemaakt had, zouden een veilige doortocht door de blokkade garanderen.6 
Geïnteresseerden konden een brief sturen naar het tijdelijke kantoor van de NOT, bestaande 
uit  twee  schamele achterkamertjes aan de Haagse Kneuterdijk, die  Joost van Vollenhoven 
had  weten  te  huren  van  de  bank  Marx  &  Co.7 Uit  de  vele  ingezonden  verzoeken  om 
tussenkomst kozen de bestuursleden één  zaak uit, die als  testcase voor het NOT‐systeem 
zou dienen.  

Een Nederlands stoomschip geladen met 3235 ton zinkerts, een grondstof die Londen 
in  oktober  1914  tot  contrabande  verklaard  hadden,  was  eind  december  door  de  Britse 
marine  aangehouden.  Het  erts  aan  boord  was  bestemd  voor  de  Maastrichtsche 
Zinkwitmaatschappij, en bedoeld om  tot pigment voor de Zaanse verfindustrie  te worden 
verwerkt. Maar de Britten waren bang dat het tot zinkwit verwerkte zinkerts als grondstof in 
de Duitse chemische  fabrieken  terecht  zou komen, en eisten garanties  tegen de doorvoer 
van  het  erts  naar  het  zo  dichtbij  Maastricht  gelegen  Ruhrgebied.8 Het  bestuur  van  de 
Zinkwitmaatschappij vroeg daarom aan de Uitvoerende Commissie of de Trustmaatschappij 
die garantie wilde verlenen. De UC vond dat goed – de Zinkwitmaatschappij stond  immers 

                                                            

5 Smit, 'Leidende personen in Nederland', 39; Smit, 'De staat en de N.O.T.' 90‐91. 
6 NA 2.06.079/1229, map ‘Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I’: 'Communiqué' van de 
NOT, 5 januari 1915. 
7 Keller, NOT, 10‐12. 
8 Smeets et al., Zinkwit, 52, 222. De Maastrichtse Zinkwitmaatschappij verwerkte zinkerts tot zinkwit, een 
poedervormig oxide van zink met pigmentaire eigenschappen. De Britse regering had zinkerts op 23 december 
1914 tot absolute contrabande verklaard. Telegram Robert P. Skinner, de Amerikaans consul‐generaal in Groot‐
Brittannië, aan Bryan, 24 december 1914, met bijgevoegd Proclamation Revising the List of Articles to be 
Treated as Contraband of War, 23 december 1914, geciteerd in 'Contraband of War, June 1915', 15‐18. 
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als betrouwbaar bekend – en zond haar als eerste een importeurscontract van de NOT toe. 
Dat werd ondertekend geretourneerd, waarmee de Zinkwitmaatschappij plechtig beloofde 
dat de 3235  ton zinkerts  in kwestie alleen voor Nederlands, neutraal of geallieerd gebruik 
bestemd was. Mocht het zinkerts toch  in een ongewenst buitenland  (Duitsland of één van 
zijn Centrale bondgenoten) belanden, dan  zou de contractant de daarvoor gestelde boete 
moeten  betalen.9 Een  kopie  van  dit  contract werd  naar  de  Britse  regering  gestuurd,  die 
vervolgens bepaalde dat de  lading haar reis naar Nederland mocht vervolgen. Op 9  januari 
1915 kwam het zinkerts aan in Rotterdam.10  
  De procedure die voor een aanvraag aan de NOT voor de aanvoer van contrabande 
gold,  en  waarvan  de  aanvraag  gedaan  door  de  Maastrichtsche  Zinkwitmaatschappij  de 
eerste  succesvolle  test  vormde,  was  steeds  dezelfde.  Een  Nederlandse  importeur,  die 
goederen  van  overzee  wilde  aanvoeren  welke  door  Britten  of  Fransen  tot  contrabande 
verklaard waren,  diende  daartoe  een  verzoek  in  bij  de  NOT.  De  Uitvoerende  Commissie 
behandelde vervolgens namens de Trustmaatschappij die aanvraag, die goedgekeurd werd 
als bleek dat aanvrager rechtstreeks belanghebbende was bij de aan te vragen goederen (en 
dus niet zomaar een, vaak weinig betrouwbare, speculant) en beloofde zich te houden aan 
de voorschriften van de NOT aangaande doorvoer. Als aan deze voorwaarden was voldaan, 
werd aan de hand van gegevens door de aanvrager verstrekt over hoeveelheid en soort van 
de goederen en de bestemming daarvan  (doorverkoop aan een handelaar, verbruik  in een 
fabriek,  doorvoer  naar  een  neutraal  of  Entente‐land)  een  importeurscontract  opgemaakt. 
Daarnaast werd aan de aanvrager een consent opgestuurd, waaruit bleek dat de NOT haar 
goedkeuring aan de aanvraag  tot  invoer verbonden heeft. Zodra de  importeur dit consent 
getekend en aan de NOT een administratieloon betaald had (bepaald op 1/8e procent van de 
waarde van de aan te voeren goederen), werd hem het contract opgestuurd.  

In het NOT‐importeurscontract was de bepaling opgenomen dat de  aan  te  voeren 
goederen  alleen  vervoerd  mochten  worden  via  bij  de  NOT  aangesloten 
scheepvaartmaatschappijen. Deze hadden op hun beurt namelijk ook een contract getekend 
(het  rederijcontract),  waarin  stond  dat  aan  boord  van  hun  schepen  alleen 
contrabandegoederen vervoerd werden onder NOT‐garantie. Alleen die goederen mochten 
immers met een minimum aan rompslomp de Brits‐Franse blokkadevloot passeren, en als er 
op een schip dus zowel NOT‐ goederen als niet door de Trustmaatschappij gegarandeerde 
contrabandelading  bevonden,  zou  deze  laatste  alsnog  uitgebreid  moeten  worden 
onderzocht. Daardoor  zou  het  schip  grote  vertraging  oplopen  en  een  belangrijk  voordeel 
voor NOT‐contractanten (tijdwinst) verdwijnen. Om aan te geven dat een schip onder NOT‐
rederijcontract  voer mocht  de  kapitein  van  het  schip  de  zogenaamde NOT‐kegel  voeren. 
Deze  kegel,  een  ideetje  van  de  broer  van  Joost  van  Vollenhoven  die  als  Rotterdamsche 
Lloyd‐kapitein op de grote vaart voer, diende als signaal voor kapiteins van de Brits‐Franse 
vloot  en  voor  controleurs  van  de  Entente  in  de  Britse  inspectiehavens  dat  het  schip  niet 

                                                            

9 NA 2.06.079/1238: UC 8 januari 1915, 20. 
10 Keller, NOT, 12. Ook Paul Moeyes gebruikt het hier genoemde voorbeeld om de werking van de NOT te 
illustreren. Zie Moeyes, Buiten schot, 192. 
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continu hoefde te worden aangehouden maar na éénmalige controle vrije doorgang door de 
blokkade had.11 

Rederijen en  importeurs moesten beiden  voor  tekening  van het NOT‐contract een 
garantiesom  inleggen,  die  zou  worden  ingehouden  in  geval  van  contractbreuk.  Het 
garantiebedrag werd meestal  bepaald  op  de  dagwaarde  van  de  goederen, maar  de NOT 
behield zich het recht voor om voor sommige goederen een hoger bedrag te vragen als het 
risico van contractbreuk voor die goederen groter zou blijken te zijn.12 Eenmaal in Nederland 
aangekomen kon de  importeur de goederen op vertoon van het NOT‐consent afhalen. De 
NOT nam dat consent weer  in, controleerde de goederen een  laatste keer en  tekende, bij 
groen licht, een cognossement ten teken dat de goederen eigendom zouden worden van de 
importeur.  Deze  kon  ze  vervolgens,  inclusief  cognossement,  doorverkopen  aan 
eindverbruikers  (bijv. een winkel of een  fabriek) of aan een handelaar.  In dat  laatste geval 
werd  de  importeur  door  de  NOT  aangeraden  om  zich  via  een  eigen  garantie  te  dekken 
tegenover zijn kopers. Als één van die kopers namelijk toch van overzee ingevoerde door de 
NOT met een garantie gedekte contrabandegoederen naar Duitsland doorvoerde, beboette 
de NOT de importeur, die de schade zou verhalen op de koper.13 In het geval van een lange 
keten aan kopers en verkopers, kon elke partij de schade verhalen op de volgende schakel: 
in principe bleef de lading dus tot de eindverbruiker effectief door de NOT‐garantie gedekt.14  

Nadat de eerste  test van dit contractensysteem glansrijk geslaagd was  (de Entente 
had vlot meegewerkt aan de zinkwit‐transactie), verspreidde het goede nieuws dat dankzij 
de  NOT  contrabande weer  veilig  kon worden  geïmporteerd  zich  als  een  lopend  vuurtje. 
Nederlandse  importeurs, handelaren en  industrieën verdrongen zich voor het NOT‐kantoor 
om contracten te tekenen. Eind  januari waren er al honderdvijftig afgesloten, eind februari 
al tien keer zoveel, en tegen eind maart was de grens van vijfduizend gepasseerd.15 Ook met 
de  rederijcontracten  ging  het  hard:  steeds meer Nederlandse  scheepvaartmaatschappijen 
legden  zich vast om geen contrabande van overzee aan  te voeren die niet door het NOT‐
contract gedekt was.16  

Om die grote druk aan te passen, groeide de NOT al snel uit het kleine kantoortje aan 
de Kneuterdijk. Als tussenoplossing werd een pand aan de Hoge Nieuwstraat van A.G. Kröller 

                                                            

11  NA 2.06.079/1605, XXV, 22 december 1915, 1‐2: 'Het N.O.T.‐signaal'; NA 2.06.079/1213: Van Vollenhoven 
aan Oppenheimer, 9 januari 1915. Cf. Moeyes, 'Behouden vaart', 275‐276; Van der Mandere, 'Twee belangrijke 
crisislichamen', 195. 
12 NA 2.05.23/838, 15224: NOT aan Loudon, 7 april 1915; idem, 14507: NOT aan Loudon, 8 april 1915, idem, 
34534: NOT aan Loudon, 5 augustus 1915; idem, 44782: NOT aan Loudon, 23 september 1915. 
13 NA 2.06.079/1240: UC 10 september 1915, 471‐472. 
14 De informatie uit de vorige drie paragrafen is, tenzij specifiek anders aangegevem, ontleend aan NA 
2.06.079/1403: ‘Reglement op den werkkring van de Uitvoerende Commissie der N.O.T., bedoeld bij art. 9 van 
de Statuten der Vennootschap’, 24 november 1914. Zie ook Siney, Allied Blockade, 41‐42; Smit, Nederland in de 
Eerste Wereldoorlog II, 81; Keller, NOT, 9, 16, 29‐38; Van Manen, NOT I, 78‐81; Van Manen, NOT II, 34‐35. 
15 Van Manen, NOT II, 11. 
16  De KHL beet de spits af op 9 januari 1915, twee dagen later volgden HSM, KNSM, KWIM, SMN en RL, op 12 
januari Oceaan en de N.V. Furness Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, op 15 januari de HAL en op de 16e 
Wm.H. Müller’s Algemeene Scheepvaart Mij. In maart 1915 volgden nog zes andere rederijen. Van Manen, NOT 
II, 12. Op 12 januari lieten de Indische lijnen (SMN, RL en Oceaan) weten dat elke lading aan boord van hun 
schepen met bestemming Nederland die niet aan de NOT geconsigneerd was, 'vermoedelijk hare bestemming 
niet [zou] bereiken'. Advertentie van RL, SMN en Oceaan, in NRC, 12 januari 1915, Ochtendblad. 
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gehuurd  (die  het  tot  dan  toe  gebruikte  om  een  deel  van  de  steeds  groter  groeiende 
schilderijencollectie  van  zijn  vrouw  Helene  Kröller‐Müller  op  te  slaan17), maar  al  na  zes 
weken moest opnieuw naar uitbreiding gezocht worden.18 Uiteindelijk zou de Uitvoerende 
Commissie  zich,  samen met  de  afdeling  Algemeene  Zaken19,  definitief  vestigen  aan  het 
Noordeinde  35,  tegenover  het  Koninklijk  Paleis  en  op  loopafstand  van  de  verschillende 
buitenlandse  legaties  en  Nederlandse  ministeries. 20  Vanaf  daar  verspreidden  NOT‐
bijgebouwen zich als een inktvlek over het centrum van Den Haag. Toen de NOT‐kantoren op 
6 januari 1915 voor het publiek openden had de Trustmaatschappij zes medewerkers, op 1 
februari was dat aantal gegroeid tot 26, eind maart 1915 tot honderd en in september 1915 
had  de  NOT  al  meer  dan  zeshonderd  personeelsleden,  verspreid  over  vijftien 
bedrijfspanden.21 Zij kwamen overigens, net als het merendeel van de NOT‐bestuursleden, 
niet uit Den Haag zelf:  de residentie was, zo oordeelde Van Aalst laatdunkend, immers geen 
‘koopstad’.22 Vaak  kwamen  ze uit Rotterdam, waar de  sterk  verminderde doorvoerhandel 
met Duitsland voor de nodige werkloosheid had gezorgd, was een dankbare arbeidsmarkt.23 
Ook de aandeelhouders van de NOT waren bereid om mensen af te staan. Toen het werk zo 
druk werd dat naast Maclaine Pont twee andere secretarissen benoemd moesten worden, 
leende het moederbedrijf van de Rotterdamsche Lloyd, Ruys & Co., haar procuratiehouder 
G.W. van der Goes, en directeur A.G. Kröller van Wm.H. Müller & Co was zo vriendelijk om 
S.M.D. Valstar af te staan voor Trust‐werk.24 En tenslotte werd van de KNSM J. van Hasselt, 
een rijzende ster binnen het bedrijf, geleend om de vergaderingen van de UC bij te wonen 
om deze op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes uit de rederswereld.25  
 

                                                            

17 Moeyes, Buiten schot, 188; Cocheret, ‘Kröller’, 35. Deze schilderijenverzameling vormde de basis voor de 
collectie van het Kröller‐Müller‐museum. 
18 NA 2.06.079/ 1756a: ‘Oprichten N.O.T.’, n.d.: Het perceel Kneuterdijk 13 was gehuurd per 16 december 
1914. Op 15 januari 1915 verhuisde de N.O.T. naar de Hooge Nieuwstraat 4a, op 1 februari naar Parkstraat 18. 
19 De afdeling Algemeene Zaken was verantwoordelijk voor de correspondentie met de Gezantschappen in 
Nederland, met verschillende departementen van de Nederlandse regering, en met kooplieden, reders, 
importeurs, fabrikanten etc. Van Manen, NOT II, 2‐4. 
20 Hintzen, Herinneringen, 47‐48. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was bijvoorbeeld gevestigd op Plein 
13, het Ministerie van Landbouw, Handel en Nijverheid aan de Lange Houtstraat 36, en de Britse Legatie aan 
het Noordeinde nummer 12. 
21 NA 2.06.079/1240: UC 2 juli 1916, 128 en memorandum ‘Note aperçu des frais et dépenses du trust 
Neérlandais d’outremer et de la surveillance exercée par le Trust’ [n.d., begin september 1915], bijgevoegd bij 
UC 28 september 1915. 
22 NA 2.06.079/1264: UC 15 maart 1918, 146. 
23 Van de Laar, 'Rotterdam', 79. 
24 Van der Goes was op 19 januari, Valstar op 29 januari 1915 in dienst van de NOT gekomen. In oktober 1915 
werden ze naast Maclaine Pont tot secretaris benoemd. NA 2.06.079/1240: UC 15 oktober 1915, 618. 
Informatie over de achtergrond van Valstar uit De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 
10 oktober 1917, 217. Voor Van der Goes, zie Van Manen, NOT II, 2‐4.  
25 Volgens de UC‐notulen zou Van Hasselt moeten functioneren als ‘trait d’union tusschen de N.O.T. en de 
reederijen’. Kennelijk stond de gepensioneerde Op ten Noort toch te ver van de actualiteit af om deze functie 
te vervullen. NA 2.06.079/1238: UC 13 april 1915, 207. Van Hasselt was bij het uitbreken van de oorlog 
onderdirecteur, en zou in 1915 tot directeur van de KNSM benoemd worden. De Vries (red.), Herinneringen en 
dagboek van Ernst Heldring, I, 204. Van Hasselt werd overigens geen lid van de UC, en had dus ook geen 
inspraak in de besluitvorming. 
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4.3 – Controle 
 
De  grote  groei  van  het  NOT‐personeelsbestand  hangt  samen  met  twee  aan  elkaar 
gerelateerde zaken. Ten eerste kende de overeenkomst tussen de Entente en de NOT een 
zekere  elasticiteit,  omdat  de  Trustmaatschappij  had  beloofd  om  de  aanvoer  van  alle 
goederen  die  door  één  van  de  oorlogvoerenden  tot  contrabande  werden  verklaard  te 
verzekeren  tegen ongewenste doorvoer. Omdat de NOT  zich  in principe alleen bezig hield 
met de overzeese aanvoer, ging het hierbij natuurlijk om goederen die de Britse regering – 
de  andere  Entente‐landen  volgden de  lijn die  in  Londen werd uitgezet  –  als  contrabande 
beschouwde. En aangezien Londen zich het recht had voorgehouden om “wijzigingen” door 
te voeren in de contrabandelijsten zoals deze waren vastgelegd in de Declaratie van Londen, 
werden met de regelmaat van de klok nieuwe goederen en grondstoffen gebombardeerd tot 
absolute of relatieve contrabande.26 Dat zorgde voor een natuurlijke aanwas van het aantal 
gesloten NOT‐contracten en bracht een enorme berg papierwerk met zich mee.27 

Ten  tweede moesten  alle  contractanten  (gedurende  heel  1915 werden  gemiddeld 
zo’n 2300 NOT‐contracten per week afgesloten) nauwlettend in de gaten worden gehouden 
om er voor te zorgen dat er geen contractbreuk plaatsvond. De Britse blokkademaatregelen 
hadden er voor gezorgd dat aan bepaalde producten en grondstoffen  in Duitsland die voor 
de oorlog  van overzee waren aangevoerd, een  tekort was ontstaan. En hoewel de Duitse 
regering  o.a.  door  het  instellen  van  distributiemaatregelen  pogingen  deed  prijsstijgingen 
binnen de perken te houden, kon zij uiteraard niet voorkomen dat voor schaarser wordende 
goederen een hogere prijs betaald werd. Dat maakte ontduiking van het NOT‐contract  tot 
een  uiterst  lucratieve  bezigheid,  en  constante  waakzaamheid  van  de  kant  van  de 
Trustmaatschappij nodig. Daarom werden bedrijven die een NOT‐contract aanvroegen van 
te  voren  uitgebreid  gescreend.  Bij  bedrijven  waarvoor  de  leden  van  de  Uitvoerende 
Commissie  niet  persoonlijk  wilden  instaan, moest  eerst  een  controle  gehouden  worden 
zodat  kon  worden  vastgesteld  dat  de  eigenaars  van  het  bedrijf  alleen  rechtschapen 
bedoelingen hadden. Zo kon ook worden voorkomen dat kwaadwillenden een NOT‐contract 
afsloten met als enig doel via slinkse wegen de goederen tóch over de oostgrens te krijgen.28 
Om contractbrekers buiten de deur te houden, werd een interne “zwarte lijst” geraadpleegd 
van bedrijven die  in het verleden gefraudeerd hadden: zij kwamen  in principe niet meer  in 
aanmerking voor een contract en waren dus in de praktijk verstoken van invoer van overzee, 
maar de Uitvoerende Commissie wilde zich  in schrijnende gevallen nog wel eens van haar 
genadige kant laten zien.29 

                                                            

26 Coogan, The End of Neutrality, 211. 
27 Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 209. 
28 Zie voor deze ‘dummy corporations’ Bell, A history of the blockade, 110, 142; Siney, Allied Blockade, 29; 
Osborne, Britain's Economic Blockade, 70. 
29 In principe verbood de NOT ook verkoop in tweede of verdere hand aan personen op de zwarte lijst. Eind 
1916 werd bovendien besloten om de interne zwarte lijst ter inzage aan te bieden als bedrijven daarom 
vroegen. NA 2.06.079/1240: UC 27 oktober 1916, 77; UC 3 november 1916, 135‐6; NA 2.06.079/1241: UC 12 
december 1916, 56‐57. Als voorbeeld voor de schrijnende gevallen mag het treurige lot van ene L.G. van Praag 
dienen, die op op de zwarte lijst gezet werd nadat inspecteurs geconstateerd hadden dat via de NOT ingevoerd 
kloosterlinnen naar Duitsland was uitgevoerd, waarbij de fabriek van Van Praag mogelijkerwijs een 
faciliterende rol gespeeld had. De dokter van Van Praag vroeg daarop een onderhoud aan, waarbij hij 
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Was de  importeur  zelf eenmaal  goedgekeurd, dan werd het  contract  getekend en 
konden geïmporteerde goederen worden afgeleverd. Na die afname werd de  reis van het 
geïmporteerde  goed,  als de  importeur niet ook de  eindverbruiker was,  van doorverkoper 
naar  doorverkoper  langs  de  aldus  gevormde  keten  van  contracten  gecontroleerd. 
Aanvankelijk  waren  hiervoor  een  soort  premiejagers  in  dienst  genomen  die  fraudeurs 
moesten  achterhalen.  Hintzen  droeg  hiervoor  bijvoorbeeld  ene  E.  Luning  Jr.  aan,  een 
berucht  figuur  uit  de  meer  schaduwrijke  Rotterdamse  kringen.  Deze  Luning  werd  tien 
procent beloofd van elke boete die dankzij hem geïnd kon worden. Toen bleek dat Luning op 
eigen houtje verdachten aanbracht en per hoofd contant betaald wilde krijgen, kregen de 
keurige NOT‐bestuursleden het toch nogal benauwd. Luning bleek echter zo effectief dat hij 
twee  jaar  lang vrijwel ongestoord  (onder de mits dat  zijn  relatie  tot de Trustmaatschappij 
nooit openbaar gemaakt mocht worden) zijn gang mocht gaan.30 

Hoewel  er  voor  rouwdouwers  als  Luning  dus  kennelijk  een  plaats was  in  de NOT‐
organisatie,  werd  het merendeel  van  het  controlewerk  al  snel  na  de  oprichting  van  de 
Trustmaatschappij  overgenomen  door  een  aparte  inspectiedivisie. 31  Deze  ‘Controle‐
afdeeling’ bestond, zo vermeldt de in 1916 uitgegeven officiële gids tot de NOT‐organisatie, 
uit  ‘eensdeels menschen, die de practijk van het handelsverkeer goed kennen, anderdeels 
personen, die een koopmanboek kunnen lezen gelijk een gewoon mensch een krant of een 
romannetje’.  Die  eerste  categorie  ging  de  fysieke  gang  van  het  NOT‐goed  na  om  te 
voorkomen dat het ergens  in de verkoopketen frauduleus naar Duitsland werd uitgevoerd, 
de tweede probeerden via kasboeken de lotgevallen van de NOT‐lading te achterhalen met 
als doel om ongeoorloofde transacties te voorkomen.32 
  De controle op fraude werd al snel één van de belangrijkste taken van de zich in een 
razend  tempo uitbreidende NOT‐staf. Een eerste probleem vormde de goede Nederlandse 
gewoonte om bepaalde soorten goederen (bijvoorbeeld thee) na import in Nederland eerst 
‘in  veem’  op  te  slaan  voordat  het  werd  geveild  of  verwerkt.  In  zowel  Amsterdam  als 
Rotterdam waren  grote  pakhuizen  ingericht  speciaal  voor  de  tussenopslag  van  goederen. 
Vanuit deze vemen werden goederen doorverkocht, verpakt of gedroogd. Privacy stond bij 
de  vemen  hoog  in  het  vaandel,  en  in  principe  kreeg  niemand  dan  de  eigenaar  van  de 
goederen toegang tot het veem.33 Fraudeurs konden in de vemen dus in alle rust frauderen, 
heel  in het bijzonder door “vrije” en “NOT”‐goederen  te vermengen. De  term “NOT‐goed” 
werd  al  in  1915  in  Nederland wijdverbreid  gebruikt  voor  goederen  die waren  ingevoerd 

                                                                                                                                                                                          

persoonlijk instond voor het onbesproken karakter van de beschuldigde, en de NOT op het hart drukte dat 'het 
zenuwstelsel' van zijn patient 'ernstig geschokt was door zijne plaatsing op de Zwarte Lijst'. Dankzij deze 
doktersverklaring werd Van Praag daarop van de lijst afgevoerd. NA 2.06.079/1250: UC 5 december 1916, 36. 
30 NA 2.06.079/1240: UC 2 november 1915, 719‐720; NA 2.06.079/1241: UC 5 november 1915, 29; UC 12 
november 1915, 63‐65; UC 30 november 1915, 176. Luning werd pas eind maart 1916 definitief de wacht 
aangezegd. NA 2.06.079/1243: UC 28 maart 1916, p. 247. 
31 NA 2.06.079/1756a: Ongedateerd overzicht van alle NOT‐afdelingen. De eerste vaste inspecteur werd 
aangesteld op 13 februari 1915, waarop in april een officiële ‘Controle afdeeling’ werd opgezet. Op 14 mei 
1915 had de NOT al zes controleurs in vaste dienst. 
32 Keller, NOT, 47‐48, citaat op 48. Op dit boekje zal ik in hoofdstuk 7 van dit boek nog terugkomen. 
33 General View I, 19. Een brochure uitgegeven door een Amsterdams veem bevestigd het grote belang dat de 
vemen hechtten aan privacy: Het Nederlandsche Veem. Vemen als zodanig bestaan nu niet meer, maar het 
woord leeft voort in de transportwereld als aanduiding voor een locatie voor tussentijdse opslag. 
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onder de beperkende  voorwaarden  van het NOT‐contract.  “Vrije”  goederen  kenden  zulke 
beperkingen niet. Al snel maakte de NOT dan ook afspraken met de vemen en kreeg van hen 
de  toezegging  dat  NOT‐controleurs  voortaan  toegang  zouden  hebben  tot  hun  sancta 
sanctorum. Overigens  is  “afspraak” niet helemaal het goede woord: de Trustmaatschappij 
deelde  simpelweg mee dat het  contractanten  zou  verbieden om goederen  in  veem op  te 
slaan  tenzij er  controle mocht plaatsvinden. De NOT hoopte  vooral het  “vermerken”, het 
verwijderen van NOT‐merktekens in de beslotenheid van het veem om zo een goed NOT‐vrij 
te laten lijken, tegen te gaan.34  

Desondanks bleven er voldoende mogelijkheden voor fraude over.35 Cornelis Benema 
noteert  in  zijn  ‘smokkelroman’  Oorlogszwendel  het  volgende  (fictieve)  gesprek  in  een 
bekende smokkelaarskroeg, waarin twee barhangers, waarvan er één bekend staat als “de 
kikker”, tegen elkaar pochen over hoe de NOT het beste te flessen is:  
 

Ik zou wel eens willen weten, hoeveel rubber‐kisten in ’t veem met zand gevuld stonden! 
schaterde iemand van ’t gezelschap. Ik snap alleen niet, dat ze niet bang zijn, dat ’t 
uitkomt! Doodeenvoudig! zoo loste de “kikker” het probleem op. Als ik nou lust heb m’n 
rubber zoogenaamd onverkocht te laten staan tot ’n jaar na den oorlog, als NOT en alles 
opgedoekt is, en ‘r geen haan meer naar kraait, dan màg ‘k dat toch zeker!36 

 
Het vermerken van NOT‐goederen en de  truc van de “kikker”  zijn  indicatief voor een veel 
groter probleem, dat de NOT‐controletaak oneindig veel  lastiger maakte. De NOT begon te 
werken op 5  januari 1915, en al snel werden bijna alle van overzee aangevoerde goederen 
exclusief  via  de  Trustmaatschappij  aangevoerd.  Maar  dat  betekende  niet  dat  alle 
contrabandegoederen  in Nederland ook “NOT‐goed” waren. Van bepaalde grondstoffen en 
producten hadden fabrieken bijvoorbeeld voorraden in huis, die veelal voor de oorlog waren 
aangevoerd.  Ook  tijdens  het  eerste  oorlogshalfjaar  was  het  in  bepaalde  gevallen  nog 
mogelijk geweest om goederen aan te voeren, bijvoorbeeld grondstoffen die door de Britten 
pas ná het uitbreken van de oorlog  tot contrabande waren verklaard. Naarmate de Britse 
regering meer goederen tot contrabande verklaarde werd de situatie steeds  ingewikkelder. 
Het was  voor  bedrijven  nu wel  erg makkelijk  geworden  om misbruik  te maken  van  deze 
situatie:  omdat  niemand  precies  wist  hoe  groot  die  “oude  voorraden”  waren,  werden 

                                                            

34 In maart 1915 sloot de NOT een overeenkomst met het Amsterdamche Veem, en op 31 mei met enkele 
andere grote vemen in Amsterdam en Rotterdam. Van Manen, NOT II, 18‐20; Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 
203. Het element van dwang in de afspraken van de NOT met de vemen wordt duidelijk als in 1916 er een 
aantal vergaderingen plaatsvinden met de directies van de grootste vemen. De Uitvoerende Commissie dreigt 
onder andere om de namen van de vemen die geen afspraken met de NOT gemaakt hebben of zich daar, naar 
het oordeel van de UC,  niet voldoende aan houden, te publiceren en transacties via die firma’s als pertinent 
verdacht aan te merken. NA 2.06.079/1242: UC 1 februari 1916, 143; UC 4 februari 1916, 173‐180; UC 11 
februari 1916, p. 226; UC 15 februari 1916, 255; UC 18 februari 1916, 274; UC 22 februari 1916, 286.  
35 In dit boek ga ik niet al te diep in op de voortdurende en verbeten strijd van de NOT tegen frauders. Alleen 
wanneer deze direct de verhoudingen tussen de NOT en de Nederlandse of één van de oorlogvoerende 
regeringen, danwel het besluitvormingsproces binnen of over de Trustmaatschappij beïnvloedde, zal deze 
materie ter sprake komen. Zie voor meer informatie (over zowel smokkel als fraude) onder andere Smidt, 'De 
bestrijding van de smokkelhandel'; Abbenhuis, 'Als de oorlog aan de deur klopt' en Eggens, Van daad tot 
vonnis, 157‐185. 
36 Benima, Oorlogszwendel, 207. 
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ingevoerde  NOT‐goederen  op  grote  schaal  naar  Duitsland  uitgevoerd,  vermomd  als 
vooroorlogse,  en  dus  “vrije”,  voorraden.  Deze  truc was  des  te  schadelijker  omdat  hij  in 
principe oneindig herhaald kon worden.37  
 
4.4 – Regeringssteun 
 
Deze  inherente  zwakte  van  het  NOT‐systeem was  in  ieder  geval  de  Britse  regering  niet 
onmiddellijk  duidelijk.38 Bij monde  van  Francis Oppenheimer  toonde  zij  zich  eind  februari 
1915 zelfs ‘perfectly satisfied’ met de werking van de NOT.39 Sterker nog, de Britse regering 
liet  vrijwel onmiddellijk na de oprichting  van de Trustmaatschappij de harde eis die  zij  in 
november  en  december  1914  had  gesteld,  namelijk  een  garantie  van  de  Nederlandse 
regering  tegen  doorvoer  van  graan,  koper  en  petroleum,  varen,  en  liet weten  graag  alle 
contrabande  aan  de  NOT  geconsigneerd  te  zien.  De  Britten  stelden  kennelijk  toch meer 
vertrouwen in de controlemechanismen van de NOT dan in die van de regering, zeker omdat 
gebleken  was  dat  sommige  door  de  regering  ingevoerde  goederen  ondanks  Loudons 
beloften  toch  in Duitsland waren  beland.40 Loudon,  die  de  zaken  van  de NOT  en  van  de 
regering voor het oog het liefst geheel gescheiden hield, stemde maar wat graag in met het 
Britse  verzoek.41 Alleen de  invoer  en distributie  van  graan  en de daarvan  gemalen bloem 
bleef regeringszaak, niet  in de  laatste plaats omdat er  inmiddels afspraken waren gemaakt 
met  reders  (waaronder  de  HAL)  over  het  beschikbaar  stellen  van  scheepsruimte  om 
maandelijks bepaalde minimumhoeveelheden graan aan te leveren en zo de voorraden aan 
te vullen. Daartoe kon de regering de reders wél, maar de NOT haar aandeelhouders niet toe 
dwingen.42 Ook bleef het Rijksbureau voor Graan en Meel kleine hoeveelheden veevoer en 
kunstmest  aanvoeren  namens  het ministerie  van  landbouw,  die  tegen  vaste,  lage  prijzen 
werden  verdeeld  onder  boeren  om  zo  indirect  invloed  uit  te  kunnen  uitoefenen  op  de 
verkoopprijzen  van  vlees  en  andere  Nederlandse  landbouwproducten  laag  te  houden.43 
Bovendien  voerde  het  ministerie  van  Oorlog  nog  enkele  goederen  buiten  de  NOT  aan, 
waaronder huiden en leer.44 

Om  te  helpen  met  de  transitie  van  regerings‐  naar  NOT‐aanvoer  van  koper  en 
petroleum  werden  enkele  regeringsambtenaren  eind  januari  1915  tijdelijk  bij  de 
Trustmaatschappij gedetacheerd; zij werden ook meteen  ingezet als  tijdelijke krachten om 

                                                            

37 NA 2.06.079/1239: UC 2 juli 1915, 129‐131; NRC 22 januari 1915 Avondblad. 
38 BNA FO 382/215, 9590: Sir Francis Hopwood, voorzitter van de RESC, aan Crowe, 25 januari 1915 
39 NA 2.06.079/1239: UC 20 februari 1915, 87. 
40 Bovendien had de Nederlandse regering maten en hoeveelheden van ingevoerde contrabande door elkaar 
gehaald; tekenend voor de zeer gebrekkige administratie. NA 2.06.079/1238: RvB 5 januari 1915, 15; UC 22 
januari 1915, 40‐41; UC 26 februari 1915, 98‐99, 101‐102. 
41 Dagboek Van Aalst, 26 februari 1915, 100; NA 2.05.23/659, Loudon aan NOT, 25 januari 1915 afd. II no. 3375, 
‘zeer veel spoed’; idem: De Waal aan Loudon, n.d. (rond 24 januari 1915). 
42 Flierman, 'Het centrale punt', 45. 
43 Vanaf eind september 1914 kocht de regering maïs en ander veevoer onder regeringsgarantie, vooral om de 
prijs van landbouwbenodigdheden (en daarmee van voedsel) niet te zeer te laten stijgen. NA 2.11.37.24/16: 
Circulaire Nederlandsch Landbouwcomité, 9 oktober 1914. 
44 Van Aalst meldt dat de regering huiden en leer aan zich liet consigneren. Dagboek Van Aalst, 26 februari 
1915, 99. 
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de ergste drukte op  te vangen.45 Ook op andere  terreinen bleek de Nederlandse  regering 
bereid de NOT bij te staan. De minister van Waterstaat, Cornelis Lely, stond de controleurs 
van de Trustmaatschappij toe om  inspecties uit te voeren  in treinen op weg naar Duitsland 
en zo te voorkomen dat er stiekem NOT‐goederen per spoor naar Duitsland zouden worden 
doorgevoerd.46 Doordat de maatregel  feitelijk bedoeld was om  te  zorgen dat van overzee 
ingevoerde contrabandeproducten Duitsland en zijn bondgenoten niet zouden bereiken, was 
deze niet bepaald in overeenstemming met het officiële Nederlandse regeringsbeleid. Maar 
Lely’s collega Treub zou zelfs nog veel verder gaan. Treub, die  in zijn capaciteit als minister 
van Landbouw, Handel en Nijverheid  zo’n grote  rol had gespeeld bij het oprichten van de 
NOT, was in oktober 1914 Bertling naast de facto nu ook de jure opgevolgd als minister van 
Financiën.47 Er stonden namelijk grote en politiek gevoelige onderwerpen op de  financiële 
agenda  (waaronder de heropening van de aandelenbeurzen van Amsterdam en Rotterdam 
en  het  uitschrijven  van  een  oorlogslening  ter  dekking  van  de  kosten  van  de  gewapende 
neutraliteit48); het leek daarom logisch die te laten behandelen door de man die zich in het 
eerste oorlogshalfjaar meer dan bewezen had. Treubs opengevallen plaats op het ministerie 
van LNH werd  ingenomen door  iemand die  in veel opzichten zijn absolute  tegenpool was: 
F.E.  Posthuma.  Deze  Fries was,  in  tegenstelling  tot  zijn  Randstedelijke  collega  die  vooral 
verstand had van handel49, een echte agrariër50: alleen hun beider koppigheid hadden de 
bewindslieden gemeen51, en het  tweetal zou  in de Tweede Kamer en achter de schermen 
nog veelvuldig met elkaar botsen. Posthuma’s benoeming moet vooral worden gezien in het 
licht  van  de  (dreigende)  graanschaarste  van  de  tweede  helft  van  1914.  Daarom  had  de 
voormalige  boerenvoorman  bij  zijn  ambtsaanvaarding  plechtig  beloofd  dat  hij  de  gelofte 
gedaan door Treub, dat onder  zijn bewind als minister van  LNH geen enkele Nederlander 
honger zou hoeven leiden, gestand te doen.52 

De  hechte  band  tussen  Van  Aalst  en  Treub  leed  echter  geenszins  onder  deze 
ministeriële  stoelendans.  De  bankier  bleef,  ook  in  zijn  nieuwe  functie  op  Financiën,  de 
minister met raad en daad bijstaan.53 Treub ondersteunde op zijn beurt de president van de 

                                                            

45 NA 2.06.079/1238: ‘Mededeling’, n.d., bijgevoegd bij UC 12 januari 1915.  
46 NA 2.06.079/1238: UC 26 januari 1915, 47‐48. In deze notulen wordt melding gemaakt van een brief van Lely 
aan de UC van 25 januari 1915. 
47 Dagboek Van Aalst, 19 september 1914, 11; 8 oktober 1914, 26; 16 oktober 1914, 29. Cf. De Vries, 
'Nederland 1914‐1918', 51‐52. 
48 Op 15 januari 1915 kondigde Treub aan dat de beurzen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heropend 
zouden worden; op 9 februari was het daadwerkelijk zover. Documenten voor de economische crisis III, 1‐8. Zie 
voor de plannen betreffende de oorlogslening o.a. Dagboek Van Aalst, 8 januari 1915, 62; 12 januari 1915, 63. 
49 Treub klaagde bijvoorbeeld tegenover Van Aalst dat hij veel ‘soesah’ had met de Groningse en Friese boeren. 
Dagboek Van Aalst, 16 oktober 1914, 29. 
50 Broekema, 'Landbouw', 283‐284; Moeyes, Buiten schot, 271‐272. 
51 Treub zelf schreef hier later over: ‘Posthuma is een echte Fries en dus koppig, en ikzelf … ja, dat moeten 
anderen maar zeggen.’ Treub, Herinneringen, 355. Cf. Dagboek Van Aalst, 12 november 1915, 193. 
52 "S.B.", 'F.E. Posthuma'; Ritter, De donkere poort II, 267. 
53 Van Aalst hielp Treub bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van plannen voor een “vrijwillige” oorlogslening ter 
lediging van de kosten van de voortdurende mobilisatie van het Nederlandse leger en andere verhoogde 
staatsuitgaven als gevolg van de Wereldoorlog (waarbij werd bedacht dat de lening een verplicht karakter zou 
krijgen tegen een ongunstiger rentepercentage als de Nederlandse rijkaards zich onvoldoende vrijgevig zouden 
tonen). NA 2.21.261/32: Van Aalst aan Treub, 1 december 1914. De vriendschap tussen de twee ging zelfs zo 
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NOT bij de controlewerkzaamheden die de Trustmaatschappij op zich had genomen. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog viel de Nederlandse douane onder het Ministerie van Financiën, en 
Treub  zegde Van Aalst  toe dat  “zijn” douaniers hem  zouden helpen bij het opsporen  van 
fraudeurs en het  tegenhouden van niet‐contractuele uitvoer van NOT‐goederen.54 Om het 
lijntje  tussen  de  NOT  en  de  douaniers  zo  kort  mogelijk  te  houden,  werd  L.  Meyers, 
referendaris van de Afdeling  Invoerrechten van het Ministerie van Financiën, tevens hoofd 
van de controle‐afdeling van de NOT.55 
  De steun van de NOT die Treub en Lely namens de regering gaven ging ver. Hoewel 
het ogenschijnlijk Loudons bedoeling geweest was om, na de oprichting van de NOT, deze 
alleen nog  in het diepste geheim  te  steunen en  verder,  zeker  in het openbaar, een  strikt 
onderscheid  tussen  regerings‐ en NOT‐zaken  te hanteren, werd  in de persoon van Meyers 
zelfs  een  belangrijke  dubbelfunctie  tussen  NOT  en  een  regeringsdepartement  gecreëerd. 
Ook in bredere zin zat er iets heel dubbels in de verhouding tussen Trustmaatschappij en de 
regering. De NOT was opgericht om taken uit te voeren die de Nederlandse regering niet op 
zich  wilde  en  niet  op  zich  kon  nemen:  het  onmogelijk  maken  van  de  doorvoer  van 
contrabandegoederen  van  overzee  naar Duitsland. Na  de  oprichting  van  de NOT wist  de 
regering  dan  ook  niet  hoe  snel  ze  de  met  frisse  tegenzin  opgeladen  plichten  (zoals 
regeringsgarantie voor koper en petroleum) op de nieuwe N.V. kon overladen. Deze stond 
echter  in de praktijk voor een zo goed als onmogelijke taak: hoe goed de garanties van de 
NOT  ook  op  papier  waren,  en  hoe  veel  inspecteurs  de  Trustmaatschappij  ook  aannam, 
controle aan de grens met en op de vrachttreinen naar Duitsland was onontbeerlijk om de 
garanties  van  de  NOT  –  en  de  beloften  die  zij  had  gemaakt  aan  de  Britten  –    ook 
daadwerkelijk handen en voeten  te geven. Ook mét deze  informele hulp van de overheid 
slipten er nog genoeg contractbrekers en smokkelaars door de mazen heen, maar zonder de 
grenscontrole zou het voor kwaadwillende kopers  in de derde of de vierde schakel van de 
verkoopketen kinderlijk eenvoudig zijn om NOT‐goederen naar Duitsland uit  te voeren. De 
NOT zou dan de houder van het NOT‐contract (de originele importeur) kunnen opsporen en 
beboeten, en die boete  zou  theoretisch  gezien  langs de  keten naar de  schuldige  afdalen. 
Maar er waren zat mogelijkheden om deze controle  te ontduiken: vervalste contracten en 
stromannen wezen  de NOT‐inspecteurs  de  verkeerde  richting  op, NOT‐goederen werden 
“gestolen” uit het veem, vervalste boeken hielden de schijn van verbruik in Nederland op, en 
het  risico  van  NOT‐uitvoer  vermomd  als  NOT‐vrij  was  en  bleef  levensgroot.56 De  extra 
controle  die  de  ministeries  van  Waterstaat  en  Financiën  de  Trustmaatschappij  boden, 
zorgden  er hoogstwaarschijnlijk  voor  dat  de  Trustmaatschappij  niet  snel  na  de  oprichting 
weer inéénstortte als gevolg van een op voorhand verloren gevecht tegen fraude, potentiële 

                                                                                                                                                                                          

ver dat Van Aalst de man van de maîtresse van Treub aan een baan hielp om deze stil te houden! Dagboek Van 
Aalst, 12 november 1915, 192. 
54 Dagboek Van Aalst, 19 januari 1915, 68; NA 2.06.079/1238: UC 3 april 1915, 182. 
55 NA 2.06.079/1605, VI, 26 november 1915, 1. 
 
56 Al deze voorbeelden zijn ontleend aan de al eerder in dit hoofdstuk aangehaalde ‘smokkelroman’. Benima, 
Oorlogszwendel, 43, 80, 206‐207. Zie over smokkel en NOT‐fraude o.a. Abbenhuis, 'Als de oorlog aan de deur 
klopt'. 
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contractanten  die  uit  angst  een  onterechte  boete  aan  hun  broek  te  krijgen  de NOT  links 
zouden laten liggen, en Britse scepsis over de validiteit van NOT‐garanties.57  

De Trustmaatschappij zelf vond die overheidssteun overigens niet meer dan normaal. 
Van Aalst herhaalde meer dan eens dat de regering alle belang bij het goed functioneren van 
de NOT had, en dat het dus logisch was dat die regering de Trustmaatschappij bijstond.58 De 
regering moest de NOT dus helpen  te doen wat de  regering  zelf niet kon doen! De Britse 
legatie onderstreepte de ironie van die situatie door aan de ene kant te hameren op het feit 
dat  zij  de  particuliere  garanties  van  de  NOT  veel  aantrekkelijker  vond  dan  die  van  de 
regering59 (omdat  de NOT  zich  flexibeler  kon  opstellen  dan  de  aan  neutraliteit  gebonden 
regering en de bestuursleden meer kennis van zaken hadden), maar aan de andere kant van 
de Nederlandse regering verwachtte dat deze de NOT in staat zou stellen haar afspraken na 
te komen.60 Dit alles  is des  te belangrijker, omdat een escalatie  in de economische oorlog 
tussen  Entente  en  Centralen  belangrijke wijzigingen  in  de  originele  overeenkomst  tussen 
Groot‐Brittannië en de NOT zou veroorzaken. 
    
4.5 – ‘HOUDT MOEDIG ZEE’ 
 
Begin februari 1915 verklaarde Duitsland de Atlantische‐ en Noordzeekust van Frankrijk en 
de  wateren  rondom  Groot‐Brittannië  en  Noord‐Ierland,  inclusief  het  Kanaal,  tot 
Kriegsgebiet.61 Binnen dat Kriegsgebiet  zouden vanaf 18  februari 1915 alle  schepen onder 
vijandelijke  vlag,  zowel  oorlogs‐,  passagiers‐  als  handelsschepen,  getorpedeerd  kunnen 
worden  door Duitse  onderzeeboten. De Duitse  regering  legde  uit  deze  stap  genomen  te 
hebben omdat zij bepaalde Britse oorlogsmaatregelen, zoals het zaaien van mijnen  in open 
zee, niet zomaar over haar kant kon laten gaan en als vergeldingsmaatregel hadden besloten 
bepaalde  internationale  rechtsregels  te negeren, net als de Britten hadden gedaan  in het 
geval van de Declaratie van Londen. Het betrof hier specifiek de internationale afspraak dat 
een onderzeebootkapitein, alvorens met  torpedo’s het vuur  te openen, eerst boven water 
moest  komen  om  zijn  intenties  duidelijk moeten maken  aan  de  aanstaande  slachtoffers. 
Deze  zou  dan  de  gelegenheid  krijgen  om  reddingsboten  te  laten  vieren.  Pas  als  de 
bemanning in veiligheid was gebracht, mocht het schip getorpedeerd worden.62 Deze regels, 
hoe beschaafd‐anachronistisch dan ook, maakte de onderzeeboot als serieus wapen vrijwel 

                                                            

57 In een terugblik op de eerste dagen van de NOT schreef Kröller in 1939: 'Zonder den krachtigen steun van 
Mr. Treub en den Heer Meyers van Finantien was er van de N.O.T. niet veel meer terecht gekomen.' NA 
2.21.205.37/46: Kröller aan Loudon, 21 november 1939. Heldring was dezelfde mening toegedaan: De Vries 
(red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 197‐202. 
58 NA 2.06.079/1239: UC 15 juni 1915, 45; NA 2.06.079/1241: UC 26 november 1915, 150‐151. 
59 Oppenheimer meldde bijvoorbeeld in februari 1915 aan Van Aalst dat goederen bij de NOT ‘in betere 
handen’ waren dan bij de regering. Dagboek Van Aalst, 26 februari 1915, pp. 99‐100. 
60 NA 2.06.079/1241: UC 12 november 1915, 67, 69‐70; 'Verslag van het besprokene ter audientie bij Z.E. den 
Minister van Financiën op 16 november 1915', bijgevoegd bij UC 15 november 1915. 
61 De Atlantische wateren en de Franse kust werden op 2 februari tot oorlogsgebied verklaard, de zee rondom 
de Britse eilanden volgde op 4 februari. 
62 Bell, A history of the blockade, 222; Coogan, The End of Neutrality, 221. Het betrof hier onder andere het 
principe dat er onderscheid gemaakt zou worden tussen civiele en militaire bemanning aan boord van schepen, 
zoals vastgelegd in de Haagse Conventie IX (1909), artikel 5.  
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waardeloos.  U‐boten  waren  langzaam  en  slechts minimaal  bepantserd,  en  als  het  schip 
gedwongen moest worden lange tijd op in plaats van onder het water te bivakkeren was het 
een makkelijke prooi voor vrijwel elk kaliber geschut.63 Daarom had de Duitse admiraliteit 
sterk  aangedrongen  om  deze  rechtsregels  overboord  te  gooien. Want  zolang  de  Duitse 
Hochseeflotte  er  namelijk  niet  in  slaagde  om  de  controle  over  de  oppervlakte  van  de 
Noordzee op de numeriek sterkere Britten te heroveren, moest Duitsland haar heil zoeken 
onder, en niet op het water.64 

Ook  de  neutralen  werden  van  de  Duitse  maatregelen  op  de  hoogte  gesteld.  Zij 
kregen  te horen dat ook hun handelsvloot,  jammer maar helaas,  risico  zou  lopen bij een 
vaartocht  door  het  Kriegsgebiet.  Britse  handelsschepen,  zo  beweerde  Berlijn  namelijk, 
hadden  als  ‘ruse  de  guerre’  (oorlogslist)  neutrale  vlaggen  gehesen  om  zo  aan  Duitse 
patrouilles te ontkomen.65 Aangezien een duikbootkapitein de beslissing om een torpedo af 
te vuren moest maken van grote afstand en op basis van waarnemingen via de periscoop 
(zonder de mogelijkheid om de nationaliteit van het schip  te verifiëren) bestond het risico 
dat, uiteraard per ongeluk, ook neutrale schepen onverwacht en ongewenst bezoek van een 
torpedo zou krijgen. Maar aangezien de neutralen op de  inbreuken van de Entente op het 
internationaal  recht  slechts  pro  forma  hadden  geprotesteerd,  verwachtte  Berlijn  van  hen 
een  even  inschikkelijke  houding  inzake  de  Duitse  duikboten.66 Met  het  voeren  van  deze 
“onbeperkte”  (als  in:  “niet beperkt door  juridische  restricties”) duikbootoorlog probeerde 
Duitsland tegelijkertijd de Britse blokkade te breken door aanvallen uit te voeren op het – 
door stormschade al ernstig verzwakte – kruiser‐cordon  in de  toelopen naar de Noordzee, 
geallieerde transporten van en naar Frankrijk (troepen) en de Verenigde Staten (wapens en 
grondstoffen)  te  hinderen  en  neutralen  ervan  te  weerhouden  om  met  Entente‐landen 
handel te drijven.67  
  Op 6 februari 1915, twee dagen nadat de Duitse aankondiging bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken werd bezorgd, vond een vergadering plaats tussen Loudon, zijn collega 
J.J.  Rambonnet  van  Marine,  NOT‐president  Van  Aalst  en  vertegenwoordigers  van  de 
belangrijkste scheepvaartmaatschappijen om de situatie te bespreken. Loudon vond dat de 
reders  zich  niet  al  te  veel  zorgen  moesten  maken:  de  Duitsers  waren  er  volgens  hem 
helemaal niet op uit om Nederlandse schepen te torpederen, maar om paniek te zaaien: het 
zou Berlijn er vooral om  te doen  zijn de neutralen  zo bang  te maken dat  zij voortaan het 
Kriegsgebiet – en dus de Britse eilanden – zouden mijden. Daarbij overtuigde Rambonnet de 
reders er van dat de Duitse hond veel harder blafte dan dat hij kon bijten: de Kriegsmarine 
zou volgens hem namelijk niet meer dan dertig á veertig onderzeeërs hebben, veel te weinig 

                                                            

63 Marden, From the Dreadnought II, 345; Voyer, Victory must be ours, 115‐116. 
64 Birnbaum, Peace Moves and U‐Boat Warfare, 22‐24; Schröder, Die U‐Boote des Kaisers, 95‐103. 
65 Bell, A history of the blockade, 222 bevestigt dat de Britten inderdaad van deze krijgslist gebruik maken. De 
Britse regering liet in maart overigens aan Loudon weten dat het voortaan elk oneigenlijk gebruik van de 
Nederlandse vlag op Britse schepen zou gaan bestraffen. BNA FO 800/88, 331: telegram Johnstone aan Grey, 
13 maart 1915 no. 35. 
66 FRUS 1915 Suppl., 94: Gerard aan Lansing, 4 februari 1915; idem, 95‐97: Bernstorff aan Lansing, 7 februari 
1916, met bijgevoegd 'Memorandum of the German Government concerning retaliation against Great Britain's 
illegal interference with trade between neutrals and Germany', 4 februari 1915; idem, 97: Loudon aan Van 
Rappard, 6 februari 1915. 
67 Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 194; Grainger, 'Introduction', 3. 
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om echt gevaarlijk te zijn.68 En om de  laatste twijfelaar over de streep te trekken was daar 
altijd  nog  amateur‐psycholoog  Van  Aalst,  die  de  directies  van  alle  betrokken 
scheepvaartmaatschappijen  een  Delfts‐blauw  bord  met  de  opbeurende  tekst  ‘HOUDT 
MOEDIG ZEE’ toezond.69 
  De  reders  lieten  zich  overtuigen,  besloten  de  Duitse  dreiging  naast  zich  neer  te 
leggen en uit te varen alsof er niets aan de hand was. Wel werd afgesproken om voortaan 
opvallende merktekens  op  alle  Nederlandse  schepen  te  gaan  voeren  die  ook  door  een 
periscoop goed te zien waren, en om enige extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor het 
geval dat. Het  resultaat was wellicht weinig  subtiel, maar  in  ieder geval wel overduidelijk, 
aldus de kapitein van het SMN‐stoomschip “Riouw”:  
 

Op de Riouw werden dag en nacht de natievlag, de maatschappijvlag en de N.O.T.‐kegel 
gevoerd […]. Aan een der laadbomen van luik IV was een groot bord opgehangen met het 
opschrift  in  groote witte  letters:  “Riouw  –  Amsterdam”.  Des  nachts  kon  dat  bord  door 
electrische lampen sterk worden verlicht. Buitenboord, op bakboords‐ en stuurboordsboeg, 
waren  twee  natievlaggen  van  groote  afmetingen  omgeven  door  een  oranje  rand, 
geschilderd.  Op  de  gebruikelijke  manier  was  aan  boeg  en  achtersteven  de  naam 
geschilderd, maar bovendien in de midscheeps andermaal met groote witte letters: “Riouw 
– Amsterdam”; en ook deze opschriften werden des nachts buiten boord door electrische 
lampen verlicht. De reddingsbooten waren buitenboord gedraaid, klaar om te vieren.70 

 
Al snel bleek dat vooral  laatstgenoemde voorzorgsmaatregel niet helemaal voor niets was. 
Op 25 maart 1915 werd namelijk de “Medea” binnen het Kriegsgebiet tot zinken gebracht, 
en  op  14  april  volgde  de  “Katwijk”.71 De  torpederingen  leiden  in  Nederland  tot  grote 
beroering. Diplomatieke protesten van de Nederlandse regering haalden echter weinig uit: 
alleen  in  het  geval  van  de  “Katwijk”,  die  buiten  het  Kriegsgebiet  voer  toen  de  torpedo’s 
insloegen, werd schuld bekend en een schadevergoeding betaald.72 Pas toen in mei 1915 het 
Britse  passagiersschip  “Lusitania”  werd  getorpedeerd,  waarbij  tientallen  Amerikanen  de 
dood vonden, werden de duikboten weer aan de  leiband gelegd: de Amerikaanse regering 
had  dreigende  taal  geuit,  en  Berlijn  wilde  een  breuk  met  de  VS  (nog)  niet  riskeren.73 
Duikboten zouden zich na het Lusitania‐incident weer aan de  internationale regels houden; 
een maatregel die na een  laatste “ongelukje” (op 16 augustus 1915 werd de “Arabic”, met 

                                                            

68 De data van de vergaderingen en hun uitkomst zijn terug te lezen in Documenten voor de economische crisis 
III, 1‐8 , zie ook De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 10 februari 1915, 697; Ritter, De 
donkere poort I, 209; Moeyes, Buiten schot, 187. Citaten ontleend aan Dagboek Van Aalst, 15 februari 1915, 90‐
91. Zie over de intenties achter de Duitse duikbootoorlog Lundeberg, 'German Naval Critique', 109, die 
beweerde dat de overwegingen van de Duitse militaire leiding waren '[f]ounded on the belief that neutral 
shipping could be frightened from British waters by official warnings and a heavy opening toll of merchant 
sinkings [...]'. Cf. Schröder, Die U‐Boote des Kaisers, 103‐109. 
69 Dagboek Van Aalst, 27 februari 1915, 102.  
70 'Een reis om de wereld', 172. Overigens waren er geen afspraken gemaakt over welke merktekens er precies 
gevoerd zouden worden, zodat de Nederlandse vloot een bijzonder bont scala aan nationale versiersels kende. 
Moojen, Hollandsche Stoomboot Maatschappij vol. 1, 42‐43.  
71 Visser, 'Katwijk'; Von Münching, Verliezen, 9. 
72 Zie bijvoorbeeld Tames, Oorlog voor onze gedachten, 60; Gijswijt, 'Neutraliteit en afhankelijkheid', 25‐26. 
73 FRUS 1915 Suppl., 393‐396: Bryan aan Gerard, 13 mei 1915, 393‐396. 
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enkele  Amerikaanse  staatsburgers  aan  boord,  getorpedeerd  voor  de  Ierse  kust)  op  18 
september 1915 officieel werd gemaakt.74 
 
4.6 – Vergelding 
 
Ondanks de grote materiële schade en de angst die werd veroorzaakt door het vergaan van 
de “Medea” en de “Katwijk”, was de geallieerde reactie op de Duitse duikbootoorlog voor 
Nederland  in het algemeen, en de NOT  in het bijzonder, van veel groter belang. Winston 
Churchill, de Britse minister van Marine, drong op 6  februari 1915 aan op het nemen van 
scherpe  vergeldingsmaatregelen.  Hij  redeneerde  dat,  nu  de  Duitse  duikboten  geen 
onderscheid  meer  maakten  tussen  militaire  en  civiele  doelen  –  zowel  handels‐  als 
oorlogsschepen  liepen  immers het  risico om getorpedeerd  te worden – de Britse  regering 
het volste recht had hetzelfde te doen. Hij stelde voor dat de Geallieerden het oorlogsrecht 
ter zee en de Declaratie van Londen voortaan zo zouden interpreteren, dat élk schip of élke 
lading  ‘of presumed enemy destination, ownership or origin’ door de Brits‐Franse marine 
zou worden aangehouden: alle neutrale tussenhandel met Duitsland, zowel im‐ als export in 
contrabande‐ en niet‐contrabandegoederen, zou zo onmogelijk gemaakt worden. Ondanks 
tegenwerpingen  van  premier  H.H.  Asquith,  die  moeilijkheden  met  de  Amerikanen 
verwachtte  als  de  Britten  nu  tóch  Amerikaans  katoen  op  weg  naar  Duitsland  zouden 
aanhouden75, werd Churchills  voorstel  aangenomen.76 Om de neutralen, en  vooral de VS, 
voor te bereiden op wat er te gebeuren stond, zonden de Franse en Britse regeringen op 1 
maart 1915 gezamenlijk een verklaring de wereld  in waarin de geallieerde  intentie om alle 
neutrale  handel  voor  Duitse  rekening  onmogelijk  te  maken  werd  uitgelegd  als 
gerechtvaardigde  vergelding  tegen de duikbootoorlog. Bovendien  legden  ze de nadruk op 
het  relatief vreedzame karakter van hun  tegenmaatregel: de Duitse duikboten bedreigden 
neutraal have en goed, terwijl de Britten en Fransen zich alleen het recht voorbehielden om 
alle handel ten bate van hun vijand onmogelijk te maken.77 
  Op 11 maart 1915 werd dit schot voor de neutrale boeg gevolgd door een nieuwe 
Order in Council, waarin de Britse regering voor de derde keer sinds het begin van de oorlog 
een nieuwe “interpretatie” van internationaal oorlogsrecht ter zee ten beste gaf. Daarin gaf 
het  aan  dat,  als  ‘reprisals’  voor  de  Duitse  verklaring  van  februari  1915,  alle  goederen, 
ongeacht of deze nu “vrij” of contrabande van één van beide categorieën waren, vervoerd 
op welk schip dan ook, waarvan vermoed werd dat deze als uiteindelijke  reisdoel  (ook de 
doctrine van de voortgezette reis werd dus weer van stal gehaald) Duitsland of één van zijn 

                                                            

74 Baer, The Anglo‐German antagonism, 137‐138; Lundeberg, 'German Naval Critique', 109‐110; Birnbaum, 
Peace Moves and U‐Boat Warfare, 27‐36. 
75 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 9. 
76 BNA CAB 37/124/21: Memorandum van Churchill, originele versie 6 februari, herziene versie 10 februari 
1915; BNA CAB 41/36/3 en 41/36/4: Cabinet letter van Asquith aan koning George V, 10 februari 1915. Zie ook 
Coogan, The End of Neutrality, 223. 
77 NA 2.06.079/1216, map VIII: Johnstone aan Loudon, 1 maart 1915, no. 8830, reg. no. 962. Overigens werd 
deze maatregel gehandhaafd ook nadat de Duitsers de duikbootoorlog weer staakten, en er dus geen 
volkenrechtelijke basis voor vergeldingsacties van gelijke soort meer was. BNA FO 800/95, 179: Grey aan Britse 
Ministerraad, 17 juli 1915, vertrouwelijk. 
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bondgenoten hadden, of welke uit één van de Centrale  landen afkomstig waren,  ‘liable  to 
capture’  waren. 78  Asquith  had  op  1  maart  1915  in  een  rede  voor  het  Lagerhuis  al 
aangegeven  dat  wat  de  Entente  betrof  de  economische  strijd  een  nieuwe  fase79 in  was 
gegaan: 
 

In dealing with an opponent who has openly repudiated all restraints, both of  law and of 
humanity, we are not going  to allow our effort  to be  strangled  in a network of  juridical 
niceties. […] Under existing conditions there is no form of economic pressure which we do 
not  consider  ourselves  entitled  to  resort.  If,  as  a  consequence,  neutrals  suffer 
inconvenience  and  loss  of  trade, we  regret  it,  but we  beg  them  to  remember  that  this 
phase of the war was not initiated by us.80 

 
In het NOT‐hoofdkwartier werd ontzet gereageerd op de Britse represaille‐maatregelen. De 
NOT‐overeenkomst met Groot‐Brittannië was namelijk deels gebaseerd op enkele van die 
‘juridical niceties’ die nu zonder pardon overboord gezet waren. Het vrijwaren van bepaalde 
Indische  foodstuffs van de  contrabande‐status was voor veel van de NOT‐directeuren een 
belangrijke  conditio  sine  qua  non  geweest  om  überhaupt  met  de  Britten  te  gaan 
onderhandelen,  en  deze  Britse  concessies  leken  nu met  een  enkele  pennenstreek  weer 
ingetrokken  te worden.81 De Nederlandse  handelswereld  had  dankbaar  van  de  gemaakte 
uitzonderingen gebruik gemaakt om  Indische producten  te  importeren en door  te  voeren 
naar Duitsland, waar flinke prijzen betaald werden voor goederen die de Duitse consument, 
praktisch gezien, nergens anders meer kon krijgen. Indische koffie, thee en tabak, maar ook 
van  Indische kopra geproduceerde margarine vonden gretig aftrek bij de oosterburen. De 
nieuwe Britse maatregelen dreigden dat allemaal onmogelijk  te maken. Tot overmaat van 
ramp was  de  afscheep  van  Indische  producten,  die  in  de maanden  rond  de  jaarwisseling 
geoogst werden, net op zijn hoogtepunt. Ladingen die nu onderweg waren, dreigden door 
de Britse Order in Council overvallen te worden en reeds geoogste cultuurgoederen zouden 
vanaf 1 maart, de datum waarop de Britse maatregelen retroactief zouden ingaan, niet meer 
veilig naar Duitsland doorgevoerd kunnen worden.  
  Van Aalst was  er  echter  als de  kippen bij om  te proberen  een  flinke  spaak  in het 
geallieerde wiel  te  steken.  Daarmee was  hij  zelfs  al  voor  1 maart  begonnen.  Toen  op  1 
februari 1915 de Duitsers aankondigden een “onbeperkte” duikbootoorlog  te gaan voeren 
gonsde het  in de Nederlandse pers namelijk  al  van  geruchten over mogelijke Geallieerde 
tegenzetten.  Van  Aalst  stelde  daarop  aan  Loudon  voor  de  Britten  te  laten weten  dat  de 
beslissing van de Nederlandse reders om het onderzeebootgevaar te negeren, gewoon uit te 
varen en geallieerde havens te blijven aandoen, genomen was  in het volle vertrouwen dat 
de  Britse  regering  geen  stappen  zou  doen  die  de  Nederlandse  handelsbelangen  schade 
zouden berokkenen.82 En  toen de Geallieerden op 1 maart duidelijk maakten dat wat hen 
betrof alle neutrale  tussenhandel  ten bate  van Duitsland  verleden  tijd was, probeerde hij 

                                                            

78 De “Reprisals”‐Order in Council staat afgedrukt in Bell, A history of the blockade, 714. 
79 Vgl. Hardach, Der Erste Weltkrieg, 21. 
80 HC Deb 1 maart 1915, vol. 70 cc589‐623, 600‐601. 
81 Het Vaderland, 6 maart 1915 Ochtendblad.  
82 Dagboek Van Aalst, 15 februari 1915, 90‐91. 
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ook de Amerikaanse regering te betrekken in een georganiseerd protest. De sluwe Van Aalst 
greep op 5 maart 1915 zijn kans  toen de Amerikaanse commercieel attaché  in Nederland, 
Erwin W. Thompson de NOT bezocht om een  telegram van  zijn minister van Buitenlandse 
Zaken, William J. Bryan, af te geven met daarin het verzoek of de NOT Amerikaans katoen ter 
consignatie  zou willen  aannemen. De Amerikanen,  die  een  speciale  lijndienst  op  Bremen 
onderhielden om dat katoen in Centraal‐Europa af te zetten, waren namelijk doodsbang dat 
de  Geallieerde  maatregelen  van  1  maart  de  doodsteek  van  de  katoenexport 
(verantwoordelijk  voor  1/5e  van  de  totale  waarde  van  de  Amerikaanse  export)  naar  de 
Centralen zou betekenen.83 Bryan vroeg daarom of de NOT bereid zou zijn om Amerikaanse 
katoen  aan  zich  te  laten  consigneren met  het  doel  die  op  te  slaan  tot  het  einde  van  de 
oorlog.  Van  de  dikke winst  die  daarop  gemaakt  zou worden,  zou Nederland  flink mogen 
meeprofiteren. Van Aalst weigerde:  ‘Hoe moeilijker de Amerikanen het houden, hoe meer 
zullen zij schreeuwen en hoe meer kunnen zij ons land op die wijze helpen’, legde hij aan zijn 
UC‐collega’s uit. ‘Nemen wij de moeilijkheden voor hen weg, dan doen wij onszelf kwaad.’84 
Vervolgens  lekte hij naar de Russische gezant  in Nederland dat de Amerikanen ziedend van 
woede waren om de Britse maatregelen en dat de NOT hen niet zou helpen, hopende dat dit 
nieuws in Londen zou inslaan als een bom.85  
  Ondanks  deze manoeuvres  achter  de  schermen moest  de Nederlandse  handel  en 
scheepvaart  zich  in  ieder  geval  voorlopig  schikken naar het Geallieerde machtswoord; de 
Brits‐Franse vloot had  inmiddels nieuwe orders gekregen en zou de Order  in Council strikt 
toepassen,  met  alle  gevolgen  van  dien.  Om  de  gevolgen  van  de  geallieerde 
tegenmaatregelen  voor  de  Nederlandse  handel  en  scheepvaart  te  bespreken  kwam  de 
Commissie  voor den Nederlandschen Handel, die ook na  de oprichting  van de NOT bleef 
functioneren als adviesorgaan voor de Nederlandse handel in oorlogstijd, bijeen. Na overleg 
met  minister  Loudon  lieten  de  CNH‐leden  (Van  Aalst,  Kröller,  Op  ten  Noort,  Joost  van 
Vollenhoven en zijn achternaamgenoot prof. Cornelis van Vollenhoven) weten dat zij er op 
rekenden dat de genomen maatregelen op geen enkele manier de ‘bona fide and legitimate 
trade of Holland and  its Colonies’ zou mogen raken.86 De eerste prioriteit van de CNH was 
echter om te voorkomen dat de Brits‐Franse maatregelen van toepassing verklaard zouden 
worden op schepen die op volle zee werden overvallen door de geallieerde aankondiging, en 
dat op de  kade  gereed  liggende  ladingen uit of  voor Duitsland nog  gewoon  ingeladen en 
vervoerd  konden worden. Met  Francis Oppenheimer werd  afgesproken dat  voor  schepen 
met een speciaal door de NOT getekend bewijs aan boord, waarin stond dat de lading op of 
voor 1 maart 1915  ingeladen waren of  ter  inscheping gereed  lagen, voorlopig niet zouden 

                                                            

83 Zie bijvoorbeeld New York Times, 23 februari 1915. 
84 Citaat uit Dagboek Van Aalst, 5 maart 1915, 106. Cf. NA 2.06.079/1238: UC 5 maart 1915, 113‐114; NA 
2.06.001/5571: Note verbale Thompson aan Everwijn, 3 februari 1915, en Everwijn aan Thompson, 20 februari 
1915. 
85 Dagboek Van Aalst, 9 maart 1915, 109. 
86 Dagboek Van Aalst, 2 maart 1915, 103. Citaat uit NA 2.06.079/1227: CNH aan Oppenheimer, 2 maart 1915. 
Overigens gaf Johnstone de door de NOT gevraagde verzekering in het diepste geheim aan Loudon: NA 
2.05.23/839: Johnstone aan Loudon, 7 maart 1915, ‘private’. De Franse gezant Allizé liet zich in dezelfde 
bewoordingen uit in een gesprek met Ernst Heldring van de KNSM. NA 2.06.079/1216, map VIII: Ernst Heldring 
aan CNH, 10 maart 1915, no. 975 
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worden  aangehouden.  Zo  konden  op  5 maart  1915  toch  nog  acht  schepen met  Duitse 
goederen uit Nederland vertrekken.87 Maar voor nog te verschepen goederen wist de CNH, 
in overleg met de voor een belangrijk deel overlappende UC, niets anders te verzinnen dan 
toestemming te geven om voorlopig alle goederen aan de NOT te consigneren (zodat invoer 
bestemd voor Nederland in ieder geval zijn bestemming kon bereiken). Ook publiceerde de 
CNH  in alle grote dagbladen een advertentie, waarin te  lezen was dat er onderhandelingen 
zouden volgen over de precieze consequenties van de geallieerde vergeldingsmaatregelen 
en dat er vooralsnog geen reden was voor paniek.88 

Het  feit  dat  juist  de  CNH,  die  in  1914  de  originele  NOT‐overeenkomst  had 
uitonderhandeld, met  de  Britten  contact  zocht  geeft  aan  dat  er  getwijfeld werd  of  deze 
overeenkomst überhaupt wel aan te passen zou zijn aan de nieuwe situatie die was ontstaan 
na de geallieerde mededeling van 1 maart 1915. De Trustmaatschappij steunde  immers op 
expliciete garanties wat betreft foodstuffs en was opgericht voor controle op invoer, niet op 
uitvoer. Maar de bewoording van het Brits‐Franse memorandum van 1 maart 1915  leek de 
mogelijkheid van uitzonderingen ten bate van neutralen open te houden, en daarom hoopte 
de CNH dat in de praktijk de soep niet zo heet gegeten zou worden als deze door de Entente‐
landen was opgediend.89 In een persoonlijk gesprek met Oppenheimer  lieten Van Aalst en 
Van Vollenhoven hem daarom weten dat ‘de menschen van de N.O.T.’, net als in het tweede 
halfjaar van 1914, bereid waren mee te denken en een compromis‐oplossing te zoeken. Van 
Aalst wilde met  deze  toezegging  bovendien  tijd winnen  om  te  kijken  of  zijn  pogingen  de 
Nederlandse en de Amerikaanse regering te mobiliseren enig effect zouden hebben.90  

Maar Washington bleek ook nu niet bereid om de Angelsaksische broedertwist over 
handelsrechten van neutralen  ter zee op de spits  te drijven: de Britse  toezegging dat voor 
katoen voorlopig  toch een uitzondering gemaakt  zou worden –  ik  zal daar  in de volgende 
paragraaf op  terugkomen –    zal daaraan  zeker debet  zijn  geweest.91 Ook de Nederlandse 
regering leek niet bereid om ernstige sancties te verbinden aan de geallieerde reprisals: het 
bleef  bij  een  in  volkenrechtelijke  taal  gedrenkte  klachtenbrief,  naar  het model  van  het 
epistel dat begin  februari naar Berlijn was gestuurd.92 Van Aalst  concludeerde daaruit dat 
neutrale  regeringen  de  geallieerde  maatregelen  zouden  accepteren  (hoewel  vooral  het 

                                                            

87 Dagboek Van Aalst, 5 maart 1915, 105; NA 2.06.079/1216, map VIII: telegrammen CNH aan Nederlandse 
rederijen, 9 en 12 maart 1915. In totaal zouden van 6 maart 1915 tot en met 20 april 1915 51 schepen zo’n 
vrijgeleide krijgen. NA 2.06.079/1421: Ongetiteld en ongedateerd memorandum betreffende de 
werkzaamheden van de Subcommissie A, 1, bijgevoegd bij P. Mooijman (Subcommissie A) aan J.H. Van 
Schermbeek (NOT afd. Alg. Zaken), 8 maart 1918; NA 2.05.23/840, 19484: Joost van Vollenhoven aan Loudon, 
11 mei 1915, met bijgevoegd Johnstone aan Van Aalst, 8 mei 1915 en Van Aalst aan Johnstone, 11 mei 1915. 
88 De advertentie verscheen onder andere in NRC, 3 maart 1915, Avondblad. 
89 De één na laatste zin van dat memorandum luid namelijk: ‘The British and French Governments will 
therefore hold themselves free to detain and take into port ships carrying goods of presumed enemy 
destination, ownership or origin.’ NA 2.06.079/1216, map VIII: Johnstone aan Loudon, 1 maart 1915, no. 8830, 
reg. no. 962 (nadruk van de auteur). De CNH ging er maar van uit, dat als de Britten en Fransen echt alle 
schepen met vijandige goederen aan boord wilden aanhouden, ze wel een andere formulering hadden 
gebruikt. 
90 Dagboek Van Aalst, 2 maart 1915, p. 103. 
91 Zie bijvoorbeeld Kennedy, 'Wilson', 6‐7; Coogan, The End of Neutrality, 252; Chambers, War behind the War, 
194; Russell Smith, Shipping, 98. 
92 BPNL IV, doc. nr. 357, 337‐338: Loudon aan De Marees van Swinderen, 24 maart 1915. 
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Amerikaanse “verraad” van de neutrale zaak hem zwaar viel93). De NOT moest, vond hij, dus 
hetzelfde  doen:  het  hoogst  haalbare  was  te  proberen  om  te  onderhandelen  over 
uitzonderingen die Nederland zo veel mogelijk zou vrijwaren, dan wel compenseren, voor de 
gevolgen van de nieuwste Order in Council. 

Met  Oppenheimer  werden  daarom  in  Den  Haag  oriënterende  gesprekken 
aangevangen over het minst controversiële aspect van de geallieerde reprisals: de uitvoer. 
De Nederlandse economie had zelf uiteraard weinig belang bij Duitse uitvoer naar overzeese 
landen,  maar  de  CNH  was  er  wel  op  gebrand  er  voor  te  zorgen  dat  de  koloniën  niet 
verstoken  zouden  blijven  van  de  overzeese  aanvoer  van  bouwmaterialen,  chemicaliën, 
medicijnen  en  andere  goederen  die  alleen  uit  Duitsland  of  één  van  de  andere  Centrale 
landen te halen waren.94 Een potentieel struikelblok was het feit dat het vaak lastig was om 
aan  te  geven  of  goederen  nu wel  of  niet  “Duits”  of  “Oostenrijks” waren.  In Nederlandse 
eindproducten was  soms  een  relatief  klein  deel Duitse  arbeid  of Duits  kapitaal  verwerkt, 
bijvoorbeeld  omdat  ze  voor  voltooiing  een  kleine,  specialistische  bewerking  in  Duitsland 
hadden ondergaan. Oppenheimer stelde daarom voor om een Brits‐Nederlandse commissie 
in  te stellen die zou beoordelen welke Duitse goederen  in  Indië écht onmisbaar waren en 
welke Nederlandse goederen met een Duitse component toch mochten worden uitgevoerd. 
De  CNH  ging  niet  akkoord,  uit  angst  dat  de  Duitsers  achter  de  samenstelling  van  zo’n 
commissie  zouden  komen.  In  plaats  daarvan  stelden  zij  voor  om  een  multinationale 
exportcommissie in te stellen, waar vertegenwoordigers van alle neutrale landen in zouden 
zitten. Dit was ook een ultieme poging van Van Aalst om de Amerikanen tot een actievere rol 
te dwingen. Oppenheimer doorzag deze truc en weigerde, maar moest in plaats daarvan het 
enige andere voor de CNH aanvaardbare alternatief accepteren: een volledig Nederlandse 
commissie.95 
  Het bleek een stuk moeilijker om tot wederzijdse overeenstemming te komen over 
de invoer in Nederland. Het liefst zag de CNH de concessies die waren gedaan in december 
1914  –  zoals  de  vrije  invoer  van  Indische  foodstuffs  en  non‐contrabande  goederen 
gehandhaafd zouden blijven.96 Zij vonden bovendien dat de Entente rekening te houden had 
met  het  feit  dat  Indië  nu  eenmaal  een  integraal  onderdeel  van  het  Koninkrijk  der 
Nederlanden  was  waartussen  de  handel  zo  vrij  mogelijk  moest  zijn:  dat  deze  twee 
onderdelen gescheiden waren door zee en oceaan deed daar niets aan af.97 Oppenheimer, 
die tot nu toe als officieuze spreekbuis namens de Britse regering had onderhandeld, maakte 

                                                            

93 Zo stelde hij, maanden later, verbolgen vast ‘dat Amerika zich eenvoudig bij de Engelsche maatregelen heeft 
nedergelegd en niets deed om den toestand te verbeteren’. NA 2.06.079/1239: RvB 9 juli 1915, 170‐171. 
94 De CNH werd door minister van Koloniën Pleyte nog speciaal op het belang hiervan gewezen. NA 
2.05.23/840, 9706: Pleyte aan Loudon, 6 maart 1915 afd. F. no. 38. 
95 NA 2.06.079/1227: CNH aan Oppenheimer, 9 maart 1915;  NA 2.05.23/840:11230: ‘Aanteekening over het 
verhandelde op Dinsdag 3 Maart 1915 van 12 tot 1 met Sir Francis Oppenheimer’, bijgevoegd bij CNH aan 
Loudon, 16 maart 1915; BNA FO 551/7, 29188: Johnstone aan Grey, 10 maart 1915 no. 283 Commercial. 
96 Voor de meeste contrabandegoederen uit Indië, bijvoorbeeld rubber en petroleum, konden bovendien 
gemakkelijk andere markten worden gevonden, zoals Brits‐Indië, Japan of de VS. Zie Sluyterman, 'Dutch 
business during the First World War', 244; Carpentier Alting en De Cock Buning, 'The effect of the War upon the 
Colonies', 134. 
97 Zie bijvoorbeeld de twee interviews die Van Aalst gaf aan het Algemeen Handelsblad (4 maart 1915, 
Avondblad) en De Nieuwe Courant (13 april 1915, Tweede Avondblad). 
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nu  echter  pas  op  de  plaats. Dat  had  alles  te maken met  het  feit  dat  de  Britse  regering, 
gemotiveerd door het voorlopig succes van de NOT,  in elk aan Duitsland grenzend neutraal 
land  wel  zo’n  doorvoer‐waakhond  wilde  hebben.  Oppenheimer  had  daarom  opdracht 
gekregen om op  zo kort mogelijke  termijn eerst naar Zwitserland en wellicht daarna naar 
Zweden  af  te  reizen  om  daar met  betrokken  partijen  (zowel  handelslieden  als  regering) 
onderhandelingen te openen.98 Naast het feit dat de Britse regering uiteraard niet wilde dat 
al  te  genereuze  concessies  aan  de  neutrale  landen  de  angel  uit  de  geallieerde 
tegenmaatregelen zouden halen, was het diplomatiek gezien niet handig om de NOT nu van 
alles te beloven: de op te richten “zusterinstellingen” in andere neutrale landen zouden dan 
ook meteen van alles gaan eisen.99 Omdat Oppenheimer  toch voor  instructies betreffende 
zijn onderhandelingen  in Zwitserland en Zweden naar Londen moest, besloot hij de CNH te 
vragen een afvaardiging met hem mee te sturen om de mogelijkheid van wijzigingen  in de 
overeenkomst tussen Groot‐Brittannië en de NOT te bespreken.100 De CNH ging akkoord, en 
stuurde een afvaardiging die bestond uit slechts één persoon: Joost van Vollenhoven. 
  Van Vollenhoven was geen onderhandelaar in de eigenlijke zin van het woord. Hij zou 
in  Londen  samen met  vertegenwoordigers  van  de  Britse  regering  vergaderen, waarna  zij 
gezamenlijk  een  concept  voor  een  nieuwe  overeenkomst  tussen  NOT  en  Britse  regering 
zouden opstellen. Daarna zou hij, samen met dit concept, terug reizen naar Den Haag, waar 
de Uitvoerende Commissie, al dan niet na overleg met de Raad van Bestuur, zich er over zou 
buigen: Van Vollenhoven  zelf had namelijk  geen  volmacht  te  tekenen.101 Desondanks had 
Joost  van  Vollenhoven  in  het  hele  onderhandelingsproces  een  overheersende  rol.  In  zijn 
ééntje  bepaalde  hij  namelijk,  in  overleg  met  de  Britten,  de  basisprincipes  van  de 
overeenkomst:  de  overige  besprekingen  beperkten  zich  vaak  tot  bijzaken,  hoewel  de UC 
altijd  de  optie  had  om  het  concept  te  verwerpen.  Ondanks  het  feit  dat  Joost  van 
Vollenhoven vrijwel geen ervaring op het diplomatieke vlak had, wist hij wel het meeste van 
de werking van de NOT, al was het maar omdat hij van alle NOT‐bestuursleden als enige zich 
full  time  aan  de  zaak  kon wijden.  Een wellicht  nog  belangrijker  argument  om  juist  hem 
namens de CNH af  te vaardigen naar  Londen, was dat andere kandidaten  simpelweg niet 
beschikbaar  waren.  Op  ten  Noort  was  te  oud  en  in  Groot‐Brittannië  totaal  onbekend, 
Professor Van Vollenhoven had te weinig ervaring met handelszaken en Kröller was persona 
non grata wegens zijn vermeende pro‐Duitse opstelling. Van Aalst zou een ideale kandidaat 
zijn, maar hij weigerde wegens persoonlijke omstandigheden: de gezondheidstoestand van 
zijn  vrouw  was  namelijk  uitermate  precair,  en  dat  zou  de  hele  Eerste Wereldoorlog  zo 
blijven. Hij wilde dus niet uit Nederland weg.102 Maar op de achtergrond  speelde nog een 
andere factor: zijn persoonlijk prestige. Hij was immers een Bekende Nederlander, en als hij 
naar Londen zou vertrekken voor onderhandelingen zou dat dus een hoop aandacht  in de 
pers opleveren. Dat zou wel eens een probleem kunnen zijn als hij met ‘ledige handen’ weer 

                                                            

98 OP VII, map ‘Draft Chapter XXII ‐ 1918 (III. Crisis)’, 20. 
99 Dat blijkt bijvoorbeeld uit Dagboek Van Aalst, 11 april 1915, 128. 
100 BNA FO 382/206, 38456/15: telegram Grey aan F. Bertie, de Brits ambassadeur in Parijs, 1 april 1915 no. 
732. De Britse regering beloofde de Fransen dat zij nauwlettend op de hoogte gehouden zouden worden van 
de onderhandelingen, en zich er achteraf over mogen uitspreken. 
101 NA 2.06.079/1238: UC 25 februari 1916, 18. 
102 Zie bijvoorbeeld Dagboek Van Aalst, 26 maart 1915, 120; 5 november 1915, 190. 
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zou  thuiskomen:  het  mislukken  van  de  onderhandelingen  zouden  hem  dan  zwaar 
aangerekend worden en zouden zo zijn gevolgen kunnen hebben op zijn zaken!103 Voor Joost 
van Vollenhoven gold dit alles niet: hij was bij het grote publiek vrijwel onbekend, was geen 
groot zakenman, en bovenal: zijn vrouw was kerngezond. 
 
4.7 – ‘Een politiek van handel gemengd met eigenlijke politiek’ 
 
Voor zijn komst naar Londen had Francis Oppenheimer de Nederlandse afgezant van harte 
aanbevolen.104 Het  intensieve  contact  tussen de handelsattaché en  Joost van Vollenhoven 
had  zich  gaandeweg  verdiept  in  vriendschap105,  en  Oppenheimer  was  er  van  overtuigd 
geraakt  dat Van Vollenhoven  niet  alleen  de  belangen  van  zijn  eigen  land  zou  verdedigen 
maar  ook  begrip  zou  tonen,  zelfs  sympathie  zou  hebben,  voor  de  standpunten  van  de 
Geallieerden.  106  Maar  Oppenheimer  maakte  ook  dankbaar  gebruik  van  zowel  de 
vriendschap  als  de  onervarenheid  van  Van  Vollenhoven,  door  zijn  Britse  collega’s  af  te 
schilderen als haviken en zichzelf als enige duif. Hij bood Van Vollenhoven zelfs aan hem te 
helpen  tijdens de onderhandelingen, om  zo  samen een NOT‐standpunt  te  formuleren die 
tegenover de Britten haalbaaar én verdedigbaar waren.107 Oppenheimer zorgde er voor dat 
hij,  zelfs  tijdens  zijn  Zwitsers  intermezzo,  telkens  in  Londen  aanwezig  was  als  Van 
Vollenhoven overkwam, en elke keer werd zijn aanbod om als gids in de Londense politieke 
arena  te dienen dankbaar aangenomen.108 Ook Henri Allizé, de Franse gezant, speelde het 
spelletje mee door Van Vollenhoven er op te wijzen dat als het aan de Franse regering lag, er 
nog  véél  stringentere  maatregelen  genomen  zouden  worden,  zodat,  in  vergelijking,  de 
opstelling van de Britse regering uitermate redelijk overkwam. Dit alles zorgde er voor dat de 
Britten  dermate  tevreden waren met  de  opstelling  van  Van  Vollenhoven  dat  ze  bij  elke 
volgende onderhandeling in Londen specifiek om zijn aanwezigheid vroegen.109 

Van Vollenhoven had bij zijn eerste bezoek aan Londen, waar hij op 26 maart 1915 
zou aankomen, waarschijnlijk als instructies van thuis meegekregen om zoveel mogelijk van 
de  concessies  die  eind  1914  aan  de NOT waren  gedaan  (zoals  de  beperkte  definitie  van 

                                                            

103 Dagboek Van Aalst, 6 maart 1917, 397‐398, citaat op 398. Het feit dat iemand die zich zo interesseerde in 
zeevaartzaken en zich regelmatig beriep op zijn verwantschap met Michiel de Ruyter er gedurende de oorlog 
consequent voor zou kiezen om bij onderhandelingen in Londen en andere plaatsen die slechts per schip 
bereikbaar waren verstek te laten gaan, leverde Van Aalst de nodige hoon van zowel tijdgenoten als historici 
op. Angst voor de duikboot, smaalden zijn criticasters (De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst 
Heldring, I, 13 september 1918, 231), maar daarmee doen ze Van Aalst te kort. 
104 BNA FO 382/206, 38456/15: telegram Grey aan Bertie, 1 april 1915 no. 732. 
105 Zie bijvoorbeeld Oppenheimer, Stranger Within, 304. 
106 In zijn autobiografie schreef Oppenheimer later (Oppenheimer, Stranger within, 269): ‘[W]e 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 for the Allied cause’. 
107 NA 2.06.079/1449: Joost van Vollenhoven, 'Verslag over mijn reis naar Londen Oct./Nov. 1915', n.d. [rond 8 
november 1916], p. 1‐2. In dit verslag van een latere onderhandeling wordt uitgebreid uit de doeken gedaan 
hoe Van Vollenhoven het NOT‐standpunt eerst met Oppenheimer overlegt, voordat hij met Britse 
regeringsvertegenwoordigers om de tafel gaat zitten. Cf. NA 2.06.079/1241: UC 12 november 1915, 67. 
108 BNA FO 382/206, 59790: RESC aan Grey, 13 mei 1915; idem, 60424/15: Grey aan Johnstone, 17 mei 1915 
no. 259. 
109 NA 2.06.079/1240: UC 6 juli 1915, 145‐146. 
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foodstuffs die doorvoer van koffie en tabak naar Duitsland mogelijk maakte) te behouden. 
Oppenheimer zal hem hebben aangemoedigd vooral in te zetten op uitzonderingen ten bate 
van de handel tussen Nederland en  Indië, de twee gelijke rijksdelen van het Koninkrijk der 
Nederlanden.110 Vrije  doorvoer  via  Nederland  van  import  vanuit  enig  ander  land,  zo  zal 
Oppenheimer  Van  Vollenhoven wel  hebben  ingefluisterd, was  simpelweg  onmogelijk.  De 
onderhandelingen  gingen  dan  ook  alleen  over  doorvoer  vanuit  Indië  via  Nederland  naar 
Duitsland. 
  Al  vrij  snel  kwam Van Vollenhoven met  de  vertegenwoordigers  van  diverse  Britse 
regeringsdepartementen  en  –commissies, met  wie  hij  eind maart  en  begin  april  enkele 
dagen intensief onderhandelde, overeen dat elke concessie die hij zou krijgen puur en alleen 
aan  Nederland  ten  goede  zou  mogen  komen. 111  Alleen  goederen  op  plantages  van 
Nederlanders  in  Indië, vervoerd op Nederlandse schepen en doorverkocht via Nederlandse 
handelshuizen, zouden vrij mogen worden doorgevoerd.112 Primair  in aanmerking daarvoor 
kwam Sumatraanse en  Javaanse koffie. Deze koffie werd niet  in Nederland, maar alleen  in 
Duitsland  gedronken:  afsnijden  van de  tussenhandel  zou  voor de  koffieplantages dus een 
ramp zijn. Een zelfde soort argument gebruikte Joost van Vollenhoven inzake Indische tabak: 
hoewel  deze  wel  in  Nederland  gerookt  werd,  was  de  productie  veel  groter  dan  de 
Nederlandse markt kon absorberen. Afsnijden van de doorvoermogelijkheid naar Duitsland 
zou dus zorgen voor grote verliezen en dito werkloosheid. Ook andere  Indische producten, 
zoals  thee,  tapiocameel 113  en  kopra,  werden  voor  de  oorlog  vooral  aan  Duitsland 
doorverkocht. Het was natuurlijk aardig om Duitsers te pesten door ze hun sigaretje en hun 
kopje thee af te pakken, betoogde Van Vollenhoven, maar woog de schade die het neutrale, 
onschuldige Nederland daardoor werd aangedaan tegen de enorme strategische voordelen 
die een blokkade van zulke goederen zou opleveren?114 De Britten waren het vooral met dat 
laatste niet helemaal eens. 
  Sommige  van  de  producten  die  door  Van  Vollenhoven  optimistisch  waren 
bestempeld als niet bruikbaar voor de oorlogvoering, waren namelijk door de Britse regering 
op  de  op  11 maart  1915  uitgebreide  contrabandelijst  gezet.  Op  die  lijst  prijkten  onder 
andere  alle  soorten  veevoer,  alle  dierlijke  en  plantaardige oliën  en  vetten,  en  de meeste 

                                                            

110 Bijvoorbeeld in de brief van Johnstone aan de CNH van begin maart 1915, die wordt aangehaald in Dagboek 
Van Aalst, 9 maart 1915, 108. Ik heb in de archieven geen duidelijke instructies voor Van Vollenhovens 
onderhandelingen kunnen vinden. Wel liet de CNH in een brief aan Heldring voor de aanvang van de 
onderhandelingen weten dat Van Vollenhoven zijn uiterste best zou gaan doen, ‘al gelooven wij niet, dat de 
geallieerden aan het beginsel zelf van afsnijden van Duitsch verkeer zullen willen tornen, indien zulks niet 
dringend noodig is voor een of ander ernstig Nederlandsch belang’. NA 2.06.079/1216, map VIII: CNH aan Ernst 
Heldring, 5 maart 1915 no. 659. 
111 Op 26 maart 1915 kwam Van Vollenhoven aan in Londen. De aankomstdatum wordt genoemd in NA 
2.06.079/ 1756a: Memorandum 'Besprekingen in het buitenland', n.d. 
112 Dit was, zo schreef Van Vollenhoven later, de ‘principal rule’ van de onderhandelingen. BNA FO 382/206, 
54926: Van Vollenhoven aan Chilton, 1 mei 1915.  
113 Tapioca wordt gemaakt van bewerkte en gedroogde cassave‐ of maniokwortel, en gebruikt als bindmiddel in 
voedsel of als varkensvoer. 
114 Een overzicht van wat er allemaal werd besproken in Londen is terug te vinden in BNA FO 382/206, 
47068/15: Sargent aan Eyre Crowe, n.d., met bijgevoegd memorandum 'Treatment of contraband and non‐
contraband goods going to Holland' door Sargent, 23 april 1915; BNA FO 382/206, 54926: Chilton aan Akers‐
Douglas, 3 mei 1915, met bijgevoegd Van Vollenhoven aan Oppenheimer, 1 mei 1915. 
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voedingsmiddelen.115 De nieuwe contrabandelijst was in zekere zin programmatisch voor de 
doelstellingen van de Britse regering: niet langer ging het alleen maar om producten die voor 
militaire doeleinden gebruikt  zouden kunnen worden. De ontwrichting van de héle Duitse 
samenleving  was  geallieerd  oorlogsdoel  geworden.116 Daarom  stonden  bijvoorbeeld  alle 
soorten  veevoer  en  oliën  en  vetten  op  de  nieuwe  contrabandelijst.  Vetzuren  werden 
indertijd beschouwd  als  één  van de belangrijkste hoekstenen  van het menselijk dieet, en 
juist daar was Duitsland kwetsbaar: voor de oorlog moest een flink deel van deze vetzuren 
van overzee worden ingevoerd, hetgeen door de blokkade nu zo goed als onmogelijk was.117  

En  hoewel  het  lijkt  dat  het  publiceren  van  contrabandelijsten  na  1  maart  1915 
overbodig geworden was  ‐ alle  in‐ of uitvoer  ten bate  van de  vijand  zou  immers door de 
geallieerde vloten worden  tegengehouden – bleef het onderscheid  tussen contrabande en 
niet‐contrabande nog altijd van meer dan academisch belang. Zo waren de douanecontroles 
in  Groot‐Brittannië  voor  contrabandegoederen  aanmerkelijk  strenger  dan  voor  niet‐
contrabande‐goederen.  Bovendien  stond  Groot‐Brittannië  voorlopig  toe  dat  bewerkte  of 
eindproducten  gemaakt  van  contrabandegoederen  naar  Duitsland  mochten  worden 
doorgevoerd, zolang deze bewerkte goederen niet zélf tot contrabande verklaard waren.118 
De Britten gebruikten deze maas  in hun eigen wet om de Amerikanen  te paaien:  katoen, 
waar  de  zuidelijke  Amerikaanse  staten  zo’n  groot  belang  bij  hadden,  werd  niet  tot 
contrabande  verklaard,  zodat  de  invoer  van  katoen  in  neutrale  staten  en  de  uitvoer  van 
bewerkt  katoen  (bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  kleding)  naar  Duitsland  voorlopig  gewoon 
mogelijk bleek. Tot munitie verwerkte katoen mocht echter niet worden doorgevoerd: de 
katoen onderging in dat geval namelijk een bewerking tot contrabande.119 De Britse premier 
Asquith, die de vergeldingsmaatregelen zoals door Churchill waren voorgesteld eigenlijk te 
ver vond gaan, kreeg zo via de achterdeur toch nog een beetje zijn zin. 
  Dit alles had tot gevolg dat onder andere Indisch tapiocameel (bruikbaar als veevoer), 
kopra  en  cacao,  die  in  december  1914  nog  expliciet  waren  uitgesloten  van 
contrabandestatus, nu wel op de lijst prijkten. De Britse regering kon met geen mogelijkheid 
aan haar eigen bevolking verkopen dat producten die  tot contrabande verklaard waren zo 
maar via Nederland  in Duitsland konden belanden.120 Alleen over cultuurgoederen die niet 

                                                            

115 Cecil Spring‐Rice, Brits ambassadeur in Washington, aan Bryan, 10 maart 1915, met bijgevoegd 'Oils and 
substances included under the heading lubricants in the British list of articles to be treated as conditional 
contraband', n.d. en Page aan Bryan, 16 maart 1915 no. 1061, met bijgevoegd Proclamation Adding to the List 
of Articles to be Treated as Contraband of War, 11 maart 1915, geciteerd in 'Contraband of War, June 1915', 
19‐21. 
116 De Britse regering stelde in een nota aan gericht aan de Amerikaanse regering dat, hoewel Groot‐Brittannië 
en de VS het moreel onaanvaardbaar vonden om de vijandelijke burgerbevolking het slachtoffer te laten 
worden van blokkades, de Duitsers zelf daar heel anders over dachten en het daarom gemotiveerd was 
hetzelfde te doen. FRUS 1915 Suppl., 140‐143: Page aan Bryan, 15 maart 1915. 
117 Waibel, 'Political Significance of Tropical Vegetable Fats', 127‐128; Kaufmann, 'Fat research', 417‐418; Offer, 
Agrarian Interpretation, 66; Sanders, British Strategic Planning, 88‐89. 
118 Deze afspraak was al eerder met de NOT gemaakt, omdat daarover in de overeenkomst van december 1914 
enige onduidelijkheid bestond. NA 2.06.079/1238: UC 8 januari 1915, 19. 
119 De cellulose in het katoen wordt na behandeling met een mengsel van geconcentreerd salpeter‐ en 
zwavelzuur brandbaar en explosief. Zie ook Cecil, All the way, 111. 
120 Het feit dat katoen zelfs niet tot contrabande verklaard was, werd door de pers scherp veroordeeld. Zie 
bijvoorbeeld The Times, 19 april 1915; Daily Mail, 20 juli 1915. 
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op de contrabandelijst van 11 maart 1915 stonden waren dus nog concessies mogelijk. De 
belangrijkste daarvan waren koffie, thee en tabak, en Van Vollenhoven probeerde de Britten 
dan ook over te halen om  in  ieder geval voor die goederen een uitzondering te maken. De 
Britten hadden echter hun eigen plannen met  thee, en Van Aalst  zou hun opstelling  later 
omschrijven  als  ‘een  politiek  van  handel  gemengd  met  eigenlijke  politiek’.  De  Britse 
handelshuizen  in  thee hadden nog  reusachtige voorraden goedkope, vooral Chinese,  thee 
van  B‐kwaliteit  liggen  die  ze  eigenlijk  het  liefst wilde  dumpen.  De  Britse  regering  stond 
daarom de Scandinavische  landen toe om thee uit Groot‐Brittannië naar Duitsland door te 
voeren, en wilde voorkomen dat hun eigen thee concurrentie uit Java zou krijgen.121 

Aan de andere kant toonden de Britten zich dan wel weer opmerkelijk flexibel waar 
het ging om de behandeling van mediterraan fruit, zoals sinaasappelen en citroenen. Vooral 
de KNSM had een groot belang bij de aanvoer van dit fruit uit het Middellandse Zeegebied 
en de doorvoer er van, via Amsterdam, naar Duitsland. Van Vollenhoven betoogde dat het 
Duitse belang bij deze vruchten ook relatief gezien veel kleiner was dan het financieel belang 
van de KNSM. Maar voor de Britten was het van veel groter belang dat er andere, politieke 
belangen  op  het  spel  stonden.  Italië  lonkte  al  een  tijd  naar  de Geallieerden  en  geheime 
onderhandelingen over de materiële voorwaarden waarop zij haar lot met Groot‐Brittannië, 
Frankrijk en Rusland zou verbinden waren in volle gang.122 Bovendien had, op aanraden van 
Churchill,  de  Britse  regering  in  januari  1915  een  plan  aanvaard  om  een  aanval  op 
Constantinopel, de hoofdstad  van het Osmaanse Rijk, uit  te  voeren, om  zo de Turken  tot 
overgave  te  dwingen  en  een  directe  en  ijsvrije  zeeverbinding met  Rusland  tot  stand  te 
brengen.  Daarom  wilde  de  Britse  regering  het  intern  ernstig  verdeelde  Griekenland 
overhalen de Geallieerden van een uitvalsbasis op het Griekse vasteland te voorzien en zo de 
Geallieerden ruggensteun te geven bij hun aanval op het Turkse schiereiland Gallipoli.123 Om 
bij Grieken en Italianen ‘in het gevlei komen’ (aldus Van Aalst) werd het de KNSM, maar dan 
ook alleen de KNSM,  toegestaan om evenveel  zuidvruchten aan‐ en door  te voeren als  zij 
voor de oorlog deden.124 
  Alles bij elkaar genomen wist Van Vollenhoven vier uitzonderingen op het algehele 
geallieerde doorvoergebod los te peuteren. Koffie en tabak uit Indië mochten via Nederland 
zonder enige restricties worden doorgevoerd,  iets wat de “Amsterdamse” sectie binnen de 
NOT zeer zeker gewaardeerd zal hebben. Maar koffie en tabak uit andere productiegebieden 
(zoals  Zuid‐Amerika),  die  vaak  van  hogere  kwaliteit waren, mochten Duitsland  niet meer 
binnenkomen.125 Zo  bleven  de  beste  soorten  voor  de Geallieerden  (en  de  neutralen),  en 
werd de invoer in Duitsland dusdanig beperkt dat handelaren bijzonder hoge prijzen voor de 
Indische  goederen  zouden  moeten  betalen.  Ook  zuidvruchten  per  KNSM‐stoomschip 
vervoerd uit mediterrane havens mochten vrij naar Duitsland worden doorgevoerd, mits niet 

                                                            

121 NA 2.06.079/1238: UC 3 april 1915, 188; Van Manen, NOT I, 150‐151. 
122 Albrecht‐Carrie, 'Treaty of London, 1915', 365. Op 4 maart presenteerde de Italiaanse regering haar eisen 
aan Grey, en op 26 april werd het Verdrag van Londen gesloten, waarin Italië territoriaal ruim gecompenseerd 
werd (onder andere op de Balkan en in Klein‐Azië) voor deelname aan de oorlog. 
123 Stevenson, 1914‐1918, 116‐121; Keegan, First World War, 253‐269; Ferguson, Pity of War, 290‐291. 
124 NA 2.06.079/1238: UC 3 april 1915, 188. 
125 BNA FO 382/206, 40170: Telegram Van Vollenhoven en Heldring aan Kon. Holl Lloyd, 4 april 1915; idem, 
40171: Telegram Heldring aan KWIM, 4 april 1915. 
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in  grotere hoeveelheden dan  in  voorgaande  jaren.  Tenslotte  stonden de Britten  indirecte 
aanvoer  naar  de  Centralen  van  Nederlands‐Indische  kinine  toe.  Zo’n  90%  van  de 
wereldproductie aan kinabast, waaruit de kinine geëxtraheerd werd om gebruikt te worden 
als koortswerende middel, kwam uit Indië. Het leek de Britse onderhandelaars, ongetwijfeld 
met  het  oog  op  de  neutrale  pers,  denkelijk  al  te  wreed  om  Duitse  en  Oostenrijkse 
ziekenhuizen (en hun patiënten) expres in de misère te storten.126  
  Hoewel Van Vollenhoven officieel als enige besprekingen voerde met de Britten, liet 
ook  de  in  Nederland  achtergebleven  Van  Aalst  zich  bepaald  niet  onbetuigd.  Zijn 
Amsterdamse vriend en zakenpartner, de invloedrijke S.P. van Eeghen127, had zich beklaagd 
over het lot van de Indische kopra, die op het punt stond geoogst te worden maar niet meer 
via Nederland naar Duitse opkopers kon worden verscheept.128 Ook de gouverneur‐generaal 
van  Indië, A.W.F.  Idenburg, drong  aan op maatregelen om  te  voorkomen dat de  Indische 
pakhuizen vol zouden blijven  liggen met onverkochte kopra. Van Aalst wist, wijzend op de 
grote verliezen die nauw aan de NOT gelieerde zakenlieden zouden lijden, de Franse gezant 
Henri  Allizé  over  te  halen  samen  bij  zijn  Britse  collega  Johnstone  te  pleiten  voor  een 
overgangsregeling.129 Bovendien werd Van Aalst benaderd door importeurs van Braziliaanse 
koffie, die bang waren failliet te gaan als zij geen koffie meer naar Duitsland zouden kunnen 
doorvoeren. De NHM van Van Aalst had ook een zeer groot belang in de aanvoer van Santos‐
koffie, die via de nauw aan de NHM gelieerde KHL naar Nederland verscheept werd, en hij 
beloofde  de  koffieimporteurs  dan  ook  zijn  uiterste  best  voor  hen  te  doen.  Tegenover 
Johnstone dreigde hij zelfs het bijltje er bij neer te gooien als niet aan zijn eisen inzake kopra 
en koffie werden voldaan.130  

In tegenstelling tot de softe aanpak van Van Vollenhoven, die al te zeer onder invloed 
stond  van Oppenheimer,  speelde Van Aalst  het  spel  keihard. Het  ging  hem  dan  ook  niet 
alleen  om  het  verkrijgen  van  een  paar  concessies  ten  bate  van  zijn  eigen  bedrijven,  zijn 
Amsterdamse zakenvrindjes, mede‐NOT‐bestuursleden of de Nederlandse handelswereld in 
het algemeen: hij wilde van zijn schaduw‐onderhandelingen ook een soort testcase maken. 
Zo  nu  en  dan,  vond  hij, moest  de  Trustmaatschappij  iets  extra’s  van  de  Entente  gedaan 
krijgen,  zodat  ook  voor  het  thuisfront  duidelijk  was  dat  de  Trustmaatschappij  zich  niet 
zomaar  bij  het  Entente‐machtswoord  neerlegde.  Bovendien  zou  zo  een  precedent 
geschapen worden waar de NOT ook later nog dankbaar gebruik van zou kunnen maken.131 
Het  lukte Van Aalst ook nog. Hoewel kopra  (contrabande) en Brazilaanse koffie  in principe 

                                                            

126 BNA FO 382/207, 144591: Van Vollenhoven aan Chilton, 2 oktober 1915. Zie ook Everwijn, Beschrijving II, 
534‐540, 543; Cohen Stuart, 'Handel en scheepvaart', 749‐751. 
127 Van Eeghen was de voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken. Over de grote 
invloed van Van Eeghen in de Amsterdamse zakenwereld in de vroege 20e eeuw, zie Van Lennep, Late 
regenten, 62; De Vries, 'Van Eeghen', 119‐123. 
128 Dagboek Van Aalst, 18 maart 1915, 116. 
129 NA 2.06.079/1238: UC 3 april 1915, 189. 
130 BNA FO 382/206, 41701: Telegram Johnstone aan Grey, 9 april 1915 no. 213; Johnstone aan Grey, 9 april 
1915 no. 437 Commercial; idem, 42884. 
131 BNA FO 382/206, 44883: Minuut van Akers Douglas, 14 april 1915: ‘The President of the N.O.T. privately 
urged that concessions which they deemed necessary to act from time to time in the interest of successful 
cooperation between them and the Allies should be granted, in fact he hinted at the possibility of his 
resignation.’ 
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niet  in  aanmerking  kwamen  voor  doorvoer,  stemde  de  Britse  regering  in met  een  ruime 
overgangsregeling, waardoor de net binnengehaalde oogst toch nog in zijn geheel en “NOT‐
vrij” naar Nederland kon worden verscheept.132 

Nadat Van Vollenhoven op 6 april 1915 weer veilig  in Nederland was aangekomen, 
bracht hij, samen met Van Aalst, eerst een bezoek aan minister Loudon. Pas toen deze zich 
positief had uitgesproken over het  resultaat van de onderhandelingen, werden de overige 
leden  van  de  Uitvoerende  Commissie  geïnformeerd.  Over  de  geplande  regelingen  wat 
betreft  de  uitvoer  kon  Van  Vollenhoven  de  vergadering  meedelen  dat  ‘vrij  wel  alles 
verkregen  is, wat op het program  stond’.133 Dat gold bepaald niet voor de  invoer, merkte 
Van Aalst cynisch op, hoewel, benadrukte hij, de onderhandelaars  in kwestie hun uiterste 
best hadden gedaan.134 De conceptovereenkomst die door Van Vollenhoven uit Londen was 
meegebracht werd zonder discussie goedgekeurd door de overige UC‐leden, en uiteindelijk 
officieel  vastgelegd  in  een  briefwisseling  tussen  de  Britse  Legatie  en  de  NOT, waarin  de 
eerste een overeenkomst aanbood  (die door de beide partijen  samen  is opgesteld) en de 
tweede deze accepteerde. De NOT  verklaarde  zich  in de overeenkomst  van 11 april 1915 
bereid de consignatie van alle overzeese  invoer op zich te nemen, behalve  Indische koffie, 
kina  en  tabak:  deze  mocht  in  Nederland  op  openbare  veilingen  worden  verkocht.  Ook 
mediterraan  fruit  per  KNSM‐schip  aangevoerd mocht  aan  Duitsers,  Oostenrijkers  of  hun 
bondgenoten  worden  doorverkocht.  Voor  alle  andere  goederen  zou  de  doorvoer  naar 
centrale landen door de NOT onmogelijk worden gemaakt, evenals de uitvoer van goederen 
waarin grondstoffen onder NOT‐garantie  ingevoerd zijn verwerkt, voor zover die goederen 
althans door de Britse regering tot contrabande (absoluut of verklaard zijn.135  

Om  de  uitvoer  uit  Nederland  te  kunnen  controleren,  richtte  de  NOT  een  aparte 
Subcommissie  A  op,  die  in  de  oprichtingsadvertentie  in  de  Nederlandse  kranten  werd 
gepresenteerd  als  de  Commissie  voor  de  Nederlandsche  Overzeesche  Belangen. 136 
Nederlandse  producten,  en  goederen  met  maximaal  25%  “Duits”  kapitaal,  materiaal  of 
arbeid  erin  verwerkt,  mochten  worden  uitgevoerd,  mits  door  de  ‘Inspecteur  der 
invoerrechten  en  accijnzen’  –  net  als  de  douane  ressorterend  onder  het Ministerie  van 
Financiën  –  voorzien  van  een  ‘Certificaat  van  Oorsprong’. 137  Voor  Centrale  goederen, 
gekocht voor 1 maart 1915 werd een uitzondering gemaakt.  In  Indië onontbeerlijke Duitse 

                                                            

132 De uiterste afscheepdatum van “vrije” Indische kopra werd verschoven van 1 maart naar 1 april 1915, en 
Braziliaanse koffie die voor 1 maart gekocht was mocht tot 1 mei 1915 “vrij” worden ingescheept. “Vrij” staat 
in deze context voor de afwezigheid van restricties op gebruik of doorvoer; beide goederen konden dwars door 
de Brits‐Franse blokkade heen worden vervoerd via Nederland naar Duitsland. Van Aalst roemt voornamelijk 
zijn eigen acties inzake kopra als een immens succes.  NA 2.06.079/1238: UC 6 april 1915, 189; Dagboek Van 
Aalst, 22 maart 1915, 119; 13 april 1915, 129. 
133 NA 2.06.079/1238: UC 6 april 1915, 186. 
134 Idem, 188. 
135 BPNL VII, doc. nr. 155, 196‐199: Johnstone aan Grey, 12 april 1915, met bijgevoegd Chilton aan Van Aalst, 11 
april 1915 (2x). 
136 Als leden van deze subcommissie werden benoemd Van Aalst, Op ten Noort en Joost van Vollenhoven, met 
ir. L. Polis, oud‐medewerker van de Deli Spoorweg Mij., als secretaris. 2.06/079/1546: 'Verslag van de 
Commissie voor "Nederl. Overzeesche Belangen" (Sub‐Commissie A), opgemaakt op 15 Juli 1918’, 1‐2. 
137 Voor een aantal typische Nederlandse producten, zoals jenever en bloembollen, was zo’n certificaat niet 
nodig. Idem, 8. 
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goederen, bestemd voor fabrieken en openbare werken, en mineraalwater, geneesmiddelen 
en  farmaceutische  preparaten  bestemd  voor  koloniaal  gebruik  (dus  niet  voor  doorvoer), 
mochten worden uitgevoerd mits  aangetoond was dat  zij niet even  snel of  in even  grote 
hoeveelheden uit andere landen konden worden aangevoerd.138 
  Met  de  nieuwe  overeenkomst  was  het  takenpakket  van  de  nog  jonge  NOT, 
nauwelijks opgewassen tegen de opdracht die het in december 1914 had aangenomen, fors 
uitgebreid. Bovendien zorgde de nieuwe overeenkomst voor een aantal unieke problemen, 
die om creatieve oplossingen vroegen. De manier waarop de NOT daarmee omging, hebben 
de  geschiedenis  van de  economische oorlog  tussen  Entente  en Centralen  een belangrijke 
nieuwe draai gegeven. 
 
4.8 – Een olie‐ en vetarm dieet 
 
Nu  er  na  de  overeenkomst  van  11  april  1915  alleen  via  de  NOT  goederen  van  overzee 
konden worden ingevoerd (de hierboven genoemde uitzonderingen daargelaten) werd deze 
overspoeld  met  aanvragen  voor  invoerconsenten,  en  ook  de  nieuwe  Subcommissie  A 
draaide al snel overuren.139 Wellicht waren sommige Nederlandse handelaren zelfs te gretig, 
vreesde de Uitvoerende Commissie.  ‘[D]e N.O.T.  is  aanvankelijk opgericht om den handel 
voor eigen behoeften  in stand  te houden en daaraan moet de N.O.T. zich  […] houden', zo 
waarschuwde  Op  ten  Noort  eind mei  1915  Nederlandse  theehandelaars,  die  aanvragen 
hadden  gedaan  om  thee  uit  New  York  in  te  voeren met  als  doel  die weer  naar  andere 
neutralen  en  de  Geallieerden  door  te  voeren. 140  Niet  dat  er  iets  mis  was  met 
doorvoerhandel an sich – mits de NOT‐contracten deze toestond – maar de UC was zich er 
acuut  van  bewust  dat  al  te  veel  aanvoeren  inherente  risico’s  voor  de  Trustmaatschappij‐
bedrijfsorganisatie met zich meebracht. 
  Dat vond ook het Foreign Office, dat na het sluiten van het nieuwe NOT‐verdrag van 
april 1915 begonnen was met het verzamelen van statistieken over de overzeese invoer van 
goederen in Nederland, om zo het effect van de Trustmaatschappij te kunnen meten. Uit die 
statistieken bleek al snel dat via de NOT van bepaalde goederen veel meer werd aangevoerd 
dan  in de  laatste vooroorlogse  jaren het geval was geweest. De Britten vermoedden dat er 
parallellen te trekken waren tussen de steeds grotere vraag in de Centrale landen naar door 
de oorlog schaars geworden goederen en grotere invoer van die goederen in Nederland: zo 
was de  import  van onder andere  kopra en  katoenzaadolie  in Nederland  in de eerste drie 
maanden van 1915 meer dan drie keer zo groot als in dezelfde periode in 1914.141  Half mei 
1915  kreeg  Joost  van Vollenhoven daarom  van de Britse gezant  Johnstone  (Oppenheimer 
was via Londen op weg naar Zwitserland) het dringend advies om opnieuw naar Londen af te 

                                                            

138 NA 2.05.23/839: 20941: ‘Nota’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ter verzending aan Nederlandse 
Gezantschappen, n.d., bijgevoegd bij Loudon aan Nederlandse Gezanten 6 mei afd. I en II No. 17306/417. 
139 Van Manen, NOT II, 147, 247‐251; Van Manen, NOT V, 250‐252.  
140 NA 2.06.079/1238: UC 16 april 1915 213. 
141 BNA FO 382/206, 60424: Restriction of Enemy Supplies Committee (RESC) aan Grey, 14 mei 1915. Cf. 
Dagboek Van Aalst, 18 mei 1915, 141; 20 mei 1915, 143‐144. 
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reizen om tekst en uitleg over de verontrustende cijfers te komen geven: kennelijk was de 
controle van de NOT zo lek als een mandje.142 
  Terwijl  Van  Vollenhoven  zijn  koffers  aan  het  pakken  was  voor  opnieuw  een 
gevaarlijke oversteek door het Kriegsgebiet, nam de Uitvoerende Commissie alvast enkele 
maatregelen. Deels was de te grote import veroorzaakt doordat reders, hoewel ze daar al in 
maart 1915 voor gewaarschuwd waren, zomaar goederen ter consignatie aannamen zonder 
eerst  met  de  NOT  te  overleggen.  Een  strenge  brief  waarschuwde  de 
scheepvaartmaatschappijen dat er geen NOT‐goederen aan boord geladen mochten worden 
vóórdat  de  kapitein  de  juiste NOT‐papieren  getoond waren.143 Parallel  daaraan werd  een 
commissie  ingesteld die alle verzoeken voor  import beoordeelde en aan de bel  trok als er 
voor  een  bepaald  goed  extravagant  veel  consenten  werden  aangevraagd.  Ging  het  om 
aanvragen met een grote waarde  (boven de Fl. 10.000,‐), goederen met een grote  fraude‐
gevoeligheid  (zoals niet‐Indische  thee en koffie die gemakkelijk met de producten die wel 
“NOT‐vrij” waren verwisseld kon worden) of zaken die de geallieerde regeringen extra goed 
in de gaten hielden (zoals rubber, tin en oliën en vetten) dan werd de beslissing over al dan 
niet aanvoeren aan de Uitvoerende Commissie overgelaten.144 Al deze maatregelen waren 
primair bedoeld om overdreven voorraadvorming tegen te gaan.145 In het geval van olie en 
vet  ging  de UC  zelfs  nog  een  stap  verder.  Britse  aanmerkingen  op  de  in  de  laatste  paar 
maanden geïmporteerde hoeveelheden deden haar besluiten om, tot groot chagrijn van de 
betrokken  importeurs,  distributeurs,  fabrikanten  en  exporteurs,  een  importstop  af  te 
kondigen voor olie en vet.146 

Ondertussen was Joost van Vollenhoven op 21 mei, opnieuw tout seul, naar Londen 
vertrokken. De ontvangst was,  in tegenstelling tot Van Vollenhovens eerste bezoek, op zijn 
best  ijzig te noemen. De arme Van Vollenhoven werd voor een volle zaal met boze Britten, 
onder voorzitterschap van de kersverse First Lord of the Admiralty Arthur Balfour (Churchills 
vervanger) een waar kruisverhoor afgenomen. Wat was er waar van de geruchten dat de 
NOT  zomaar  alles  aan  zich  liet  consigneren? Waarom was  er  zo  idioot  veel  olie  en  vet 
ingevoerd? Waarom was er door de regering koper naar Duitsland doorgevoerd?147 Bij deze 
en andere vragen en verwijten kreeg kreeg Van Vollenhoven  telkens weer  ingepeperd dat 
deze Grote Oorlog  voor  de  Britten  een  kwestie  van  leven  en  dood was,  terwijl  het  voor 
Nederland een kwestie was van het verschil tussen veel en héél veel geld verdienen. Om dat 

                                                            

142 BNA FO 382/206, 60424: RESC aan Grey, 14 mei 1915; idem, 60424/15: Grey aan Johnstone, 17 mei 1915 
no. 259; idem, 65505: RESC 'Memorandum as to matters to be discussed with Mr. van Vollenhoven', 24 mei 
1915. Het initiatief ging uit van Oppenheimer, die op weg naar Zwitserland in Londen een RESC‐vergadering 
bijwoonde. BNA FO 382/206, 59790: RESC aan Foreign Office, 14 mei 1915. 
143 NOT aan directeuren stoomvaartmaatschappijen, n.d. [juni 1915], bijgevoegd bij NA 2.06.079/1239: UC 22 
juni 1915. Cf. NA 2.06.079/1238: RvB 23 maart 1915, 153‐154. 
144 NA 2.06.079/1238: UC 25 mei 1915, 285. 
145 Al op 16 april 1915 had de NOT in de kranten aangekondigd dat niet‐vrije Indische goederen alleen dan 
konden worden aangevoerd ‘zoo lang en voor zoover daarvoor behoefte voor eigen gebruik, industrie of 
handel met neutrale staten zal blijken te bestaan’. NA 2.06.079/1238: UC 16 april 1915, 212. 
146 NA 2.06.079/1239: Stenografisch verslag van aparte bijeenkomst met belanghebbenden bij oliën en vetten, 
2 juni 1915, bijgevoegd bij UC 4 juni 1915; BNA FO 551/2, 98947: Johnstone aan Grey, 19 juli 1915 no. 1318 
Commercial. 
147 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 7. 



 

 

 

145

te  onderstrepen  droegen  de  Britse  afgevaardigden  tijdens  deze  en  volgende  gesprekken 
rouwbanden om aan het front gevallen familie en vrienden te herdenken. Later verklaarde 
Van  Vollenhoven  ‘onomwonden’  tegenover  zijn  mede‐UC‐leden  dat  hij  vreesde  dat  de 
Britten het NOT‐experiment als mislukt zouden beschouwen en voortaan alle in‐ en uitvoer 
van en naar Nederland als inherent verdacht zouden tegenhouden.148 
  Hoewel het er wellicht op  lijkt dat alleen Van Vollenhoven zich zorgen maakte over 
de  goede  afloop,  stond er  voor  zowel de NOT  als de Britse  regering  veel op het  spel. De 
Liberale regering‐Asquith stond zwaar onder druk en zou op 25 mei 1915 vervangen worden 
door een coalitie van Liberalen en Conservatieven, hoewel  zowel Asquith als minister van 
Buitenlandse  Zaken Grey  gewoon  aanbleven. De  druk  op  de  schouders  van  deze  nieuwe 
Coalitie  was  groot,  zeker  gezien  het  feit  dat  de  vorige  regering  er  door  de  pers  van 
beschuldigd  was  lang  niet  dezelfde  inzet  en  ijver  te  tonen  als  de  soldaten  te  velde.149 
Bovendien  zou  anderhalve week  na Van Vollenhovens  overtocht  naar Groot‐Brittannië  in 
Parijs de eerste inter‐Geallieerde economische conferentie worden gehouden, waarin onder 
andere  de  Britse  en  de  Franse  regering  hun  beleid  ten  opzichte  van  Zwitserland wilden 
bepalen.150 Als het origineel al niet aan de Geallieerde eisen voldeed, welke kans op succes 
had  een  “Zwitserse  NOT”  dan?  Sterker  nog:  als  het  Trustmaatschappij‐experiment  zou 
worden  afgebroken,  zou  er  een  alternatieve  strategie  ten  opzichte  van  de  Scandinavië, 
Nederland  en  Zwitserland  verzonnen moeten  worden, met  alle  risico’s  –  ook  gezien  de 
positie van de VS – van dien.151 
  Het was dus voor beide partijen maar goed dat Van Vollenhoven het kruisvuur van 
Balfour c.s. goed doorstond.152 De Britten waren vooral zeer tevreden met Van Vollenhovens 
mededeling dat de NOT de  invoer van oliën en vetten  inmiddels geheel had stopgezet om 
fabrikanten te dwingen eerst de oude voorraden op te maken, en met de door de UC geuite 
intentie om  import  in het algemeen  te beperken om excessieve aanvoer  te voorkomen.153 
Terug in Nederland hield Van Vollenhoven een donderpreek, waarin hij duidelijk liet merken 
dat, hoewel het onmiddellijke gevaar voor de NOT geweken was, de klok nog altijd vijf voor 
twaalf aanwees:  
 

De N.O.T. moet zeer strenge maatregelen nemen, want als wij niet kunnen aantoonen, dat 
de voorraden verminderen, dan zal elke aanvoer gestopt worden door Engeland. Spreker 
kan  hierop  geen  nadruk  genoeg  leggen  en  verzoekt  uitdrukkelijk  opneming  van  zijne 
raadgeving in de notulen: wordt aan zijn advies geen gevolg gegeven zoo verwerpt hij voor 
zich elke aansprakelijkheid voor de gevolgen. Ware de aanvoer van oliën en vetten niet nu 
reeds  door  de  N.O.T.  gestopt  geworden,  dan  zouden  èn  Engeland  èn  Frankrijk  dien 
maatregel  nu  zelf  genomen  hebben.  […]  De  toestand  is  totaal  veranderd,  waar  men 
vroeger nog op den  voorgrond  stond hulp  te  verleenen aan de Hollandsche  Industrie en 

                                                            

148 NA 2.06.079/1239: UC 8 juni 1915, 19‐21, citaat op 19. 
149 Grigg, Lloyd George 1912‐1916, 241‐255. 
150 Deze conferentie begon in de eerste week van juni. Farrar, French Blockade, 23. 
151 Zie bijvoorbeeld BNA FO 382/206, 71040: 'Memorandum on Trade with European Neutral Countries', n.d., 
door L. Chiozza Money (RESC), met minuut van Hurst, 2 juni 1915. 
152 BNA FO 382/206, 67746: Grey aan Johnstone en Bertie, 26 mei 1915 no. 308. Grey schreef dat Van 
Vollenhoven zijn Londense bezoek 'to the entire satisfaction [...] of this office' was. 
153 BNA FO 382/206: 'Meeting with M. van Vollenhoven at the Foreign Office on Tuesday, May 25, 1915'. 
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men oogluikend  toeliet, dan het een en ander naar Duitschland ging,  is het  thans geheel 
anders.  Holland  mag  voor  zich  hebben  wat  het  zelf  noodig  heeft,  doch  geen  kruimel 
meer.154 

 
De boodschap was duidelijk: in het geval van oliën en vetten kon nieuwe invoer pas worden 
toegestaan  als  er  een manier was  gevonden  om  de  oude  voorraden  op  te  ruimen  en  zo 
vermenging van oude voorraad en nieuwe import te voorkomen. Dat was echter makkelijker 
gezegd dan gedaan. Sommige fabrikanten gaven grif toe dat er  inderdaad grote voorraden 
waren, maar  beweerden  dat  de  kwaliteit  daarvan  ondermaats  en  dus  niet  geschikt  voor 
margarineproductie was. Anderen lieten invoer voorlopig voor wat het was, schakelden hun 
productiecapaciteit  terug en hoopten op binnenlandse  schaarste en prijsstijgingen om het 
verlies goed te maken.155 
  De  simpelste oplossing voor het hele olie‐ en vetprobleem was de  regering vragen 
om een uitvoerverbod. Hoewel Treub de douaniers ter beschikking van de NOT had gesteld, 
vormde een officieel uitvoerverbod van de regering nog altijd een krachtiger garantie tegen 
doorvoer: officiële  lijsten met  ten uitvoer verboden goederen werden namelijk niet alleen 
aan  de  douane, maar  ook  aan  legerautoriteiten  verspreid,  die  soldaten  inzetten  om  de 
grenzen voor die goederen gesloten  te houden.156 Zo’n uitvoerverbod  zou het vermengen 
van  vrije  en  onvrije  voorraden  met  als  doel  uitvoer  naar  Duitsland  een  stuk  moeilijker 
maken, en de best mogelijke garantie geven dat nieuw ingevoerde goederen niet tóch naar 
Duitsland zouden worden uitgevoerd. Het probleem was echter dat in het geval van oliën en 
vetten er absoluut geen sprake was van (dreigend) gebrek; de grote voorraden waren  juist 
de  oorzaak  van  de  problemen.  En  juist  als  er  wel  gebrek  was  geweest,  was  een 
uitvoerverbod bepaald niet de meest  ideale oplossing. De margarinefabrikanten Jurgens en 
Van  den  Bergh werkten  bijvoorbeeld  vooral  voor  de  geallieerde markt157,  en  er was  een 
levendige handel  in  lijnolie tussen Nederland en het eveneens neutrale Noorwegen.158 Een 
uitvoerverbod,  dat  uit  neutraliteitsoverwegingen  alle  uitvoer  verbood,  zou  die  voor  de 
Britten perfect  legitieme,  in het geval van margarine‐export zelfs hoogst wenselijke, handel 
onmogelijk maken.  
   Er moest  dus  een  andere  oplossing  gevonden  worden.  Omdat  de  leden  van  de 
Uitvoerende Commissie zelf niet alle  ins en outs van elke bedrijfstak  in de veelomvattende 
olie‐  en  vetsector  kenden, werd  een  speciale Commissie  van Advies  afd. Oliën  en Vetten 
opgezet, waarin  zowel  tussenhandelaren,  eindverbruikers  als  exporteurs  zitting  kregen.159 
Veel verder dan een inventarisatie van wat er nu precies aan vetten en oliën aanwezig was in 

                                                            

154 NA 2.06.079/1239: UC 8 juni 1915, 19, nadruk overgenomen uit het origineel. Cf. Dagboek Van Aalst, 9 juni 
1915, 151; Van Vollenhoven kwam op 8 juni 1916 weer in Nederland aan. NA 2.06.079/ 1756a: ‘Besprekingen 
in het buitenland’, n.d. 
155 NA 2.06.079/1239: Vergadering Commissie Oliën en Vetten 15 juni 1916, 51‐54; UC 22 juni 1915, 84‐85. 
156 Abbenhuis, Art of staying neutral, 121‐122. 
157 Britse margarine kwam bijvoorbeeld voor ongeveer 90% (!) uit Nederland, en 75% van de productie van Van 
den Bergh Ltd. kwam uiteindelijk op de Britse boterham terecht. Schrover, Het vette, het zoete, 37‐38, tabel 14 
en 15 in Bijlage IV. 
158 NA 2.06.079/1239: Vergadering Commissie Oliën en Vetten 15 juni 1915, pp. 51‐54. 
159 NA 2.06.079/1229, map ‘Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I’: NOT aan 
belanghebbenden bij oliën en vetten, 4 juni 1915. 
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Nederland kwamen de heren echter niet; de onderlinge verschillen tussen de verschillende 
bedrijfstakken en beroepsgroepen waren te groot, en concurrerende bedrijven waren weinig 
geneigd elkaar vertrouwelijke informatie te geven in de zoektocht naar een oplossing. 
   Desondanks was er enige beweging te constateren. De margarinefabrieken werden 
namelijk bijzonder zenuwachtig van het door de invoerstop ontstane gebrek aan kopra. Van 
den  Bergh  probeerde  zelfs  de  NOT  te  passeren  en  rechtstreeks met  de  Britse  regering 
afspraken over invoer te maken, maar werd snel teruggefloten.160 Daarop stelde de directie 
van  Jurgens  voor  om  gezamenlijk  een  inkooporganisatie  op  te  zetten  voor  kopra.  Deze 
organisatie, die rechtstreeks onder de NOT zou vallen, zou de  import beperken tot wat de 
fabrieken voor Nederlands gebruik en contractueel  toegestane uitvoer naar geallieerde en 
neutrale landen konden verwerken.161 Dit klonk de leden van de Uitvoerende Commissie als 
muziek  in de oren, en zodoende werd op 27  juli 1915 het Bureau voor den Coprahhandel 
opgericht.162 Dit  bureau  zou  voor  elke  maand  vaststellen  hoeveel  kopra  er  nodig  was 
(waarbij  de  vooroorlogse  benodigdheden  als  uitgangspunt  golden),  deze  vervolgens 
verdelen onder de  tussenhandelaren  (waarbij opnieuw de vooroorlogse situatie als sleutel 
gebruikt werd), die deze tegen een vaste commissie doorverkochten aan de eindverbruikers. 
De  prijs  werd  gekoppeld  aan  die  van  de  Londense markt,  die  voorlopig  nog  voldoende 
bevoorraad werd en daardoor een zo “normaal” mogelijk prijsverloop kende. Daarbij zou het 
Bureau de aanvoer verdelen over de  Indische productiegebieden en de  Indische  lijnen, en 
scheidsrechter spelen bij onenigheid.163  

Hoewel er enige flexibiliteit was  in de voorgeschreven cijfers (om zodoende rekening 
te houden met  fluctuerende handel met het neutrale en geallieerde buitenland en met de 
sinds augustus 1914 gestegen Nederlandse bevolking164) lijkt het koprabureau eerder uit de 
koker van een Stalinistisch Politbureau dan een club Randstedelijke vrijhandelaren te komen. 
We moeten echter niet vergeten dat het hier ging om een tijdelijke maatregel die, zolang de 
oorlog  zou  duren,  de  bestaande  handel  moest  beschermen  tegen  opportunistische 
opkopers. Zodoende zouden de Nederlandse  fabrieken op vooroorlogse voet door kunnen 
werken zonder dat er gedwongen ontslagen hoefden te vallen, en zonder dat tegen elkaar 
opbiedende  bedrijven  de  prijs  van  de  kunstmatig  beperkte  aanvoer  de  hoogte  in  zouden 

                                                            

160 NA 2.06.079/1239: UC 29 juni 1915, 116‐117. 
161 Dagboek Van Aalst, 13 juli 1915, 159‐160; 19 juli 1915, 160. 
162 NA 2.06.079/1229, map Map Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. II: 'Plan van 
Uitvoering en Administratie in verband met het Voorstel tot gemeenschappelijken aanvoer van Overzee van 
Grondstoffen voor de Nederlandsche Margarine‐indsutrie door bemiddeling van de Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij', n.d. [half juli 1915] en 'Voorstel tot vereenvoudiging van den aanvoer van Overzee van 
Grondstoffen, benodigd door de Nederlandsche Margarine‐industrie', n.d. [half juli 1915]. 
163 NA 2.06.079/1301, map C/Coprah‐Bureau: Copra‐Bureau aan NOT, 30 juli 1915; idem: telegram Van Eeghen 
aan NOT, 27 juli 1915. Elk van de betrokken groepen belanghebbenden (tussenhandel, fabrieken, enz.) had één 
vertegenwoordiger in de Commissie van Beheer van het Coprah‐Bureau. Leden werden S.P. van Eeghen (lid van 
de firma Van Eeghen & Co., namens de importeurs), M.H.T. Bury (directeur Nederlandsche 
Plantenboterfabriek, namens de fabrikanten), C. van Eeghen (directeur Handelsvereeniging van Dudok de Wit 
& Co en Matthes en Bormeester, namens de commissionairs), G. de Vries (makelaarsfirma G. de Vries & Zonen, 
namens de makelaars), en E. van der Veen werd namens de NOT aangewezen als secretaris. Cf. Dagboek Van 
Aalst, 19 juli 1915, 160; 20 juli 1915, 161; 23 juli 1915, 161. 
164 Naast natuurlijke aanwas waren er ook de nodige Belgische vluchtelingen en geïnterneerde soldaten in 
Nederland aanwezig, die ook allemaal gevoed moesten worden.  
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drijven.  En  aangezien  er  was  afgesproken  dat  alleen  bij  gebrekkige  aanvoer  uit  Indië 
aanspraak gedaan zou worden op andere (Britse) productiegebieden, was het Koprabureau 
een  probaat  middel  om  zo  veel  mogelijk  Indische  kopra  te  importeren. 165  Alle 
belanghebbenden  zetten  op  13  augustus  1915  hun  handtekening  onder  het  kopra‐
convenant,  waarop  het  Bureau  met  haar  werkzaamheden  kon  beginnen.166 Het  kopra‐
bureau was een belangrijk  instrument om  te voorkomen dat er nieuwe voorraden zouden 
ontstaan, maar daarmee waren de oude voorraden nog niet opgeruimd. Ook daarvoor werd 
echter een oplossing gevonden, eveneens geboren uit bittere noodzaak. 

De Britse regering, die periodiek nieuwe producten bleef toevoegen aan de lijsten met 
absolute  en  relatieve  contrabande,  had  op  27 mei  1915  lijnzaad  in  de meeste  van  haar 
vormen  en  derivaten  (zeep  uitgezonderd)  tot  contrabande  verklaard.167 Nu  stonden  er  in 
Nederland  nogal wat  oliemolens waar  van  overzee  ingevoerd  lijnzaad werd  vermalen  tot 
lijnolie.168 De  lege  lijnzaadhulzen  werden  vervolgens  samengeperst  tot  oliekoeken,  die 
werden  gebruikt  als  veevoer.169 Nu  lijnzaad  door  de  Britten  tot  absolute  contrabande 
bestempeld  was,  betekende  dit,  volgens  de  originele,  nog  altijd  geldende  NOT‐
overeenkomst  van  december  1914,  dat  de  Trustmaatschappij  de  export  van  overzees 
lijnzaad, en elk daaruit gewonnen product dat ook op de Britse contrabandelijst voorkwam, 
naar  de  centrale  landen  zou  verbieden.170  De  olieslagers  (lijnolie‐molenaren)  beweerden 
overvallen  te zijn door de maatregel en wilden meer  tijd om hun bestaande contracten  in 
Duitsland en Oostenrijk, gesloten voordat de maatregel  in werking  trad,  te vervullen. Met 
veel pijn en moeite wisten Van Aalst en Van Vollenhoven de Britten te bewegen om export 
tot het eind van de maand  toe  te  staan, maar daarna moest het dan ook écht afgelopen 
zijn.171 Met een advertentie  in de kranten waarschuwde de UC  in de voorlaatste week van 
juni  nog  dat  de  deadline  naderde,  en  dat weigering mee  te werken  er  voor  zou  kunnen 
zorgen dat niet alleen de aanvoer van  lijnolie, maar wellicht zelfs alle overzeese aanvoer  in 
gevaar  zou  worden  gebracht.172 Voor  het  geval  dat  niet  voldoende  zou  zijn,  werden  de 
belangrijkste  olieslagers  door  Van  Aalst  op  het  Amsterdamse  NHM‐hoofdkantoor 
uitgenodigd en nog eens met de neus op de feiten gedrukt: de Britten zouden geen export 

                                                            

165 NA 2.06.079/1301, map C/Coprah‐Bureau: J. Meier, administrateur van het Copra‐Bureau, aan de leden van 
het Bureau, 26 augustus 1915. 
166 Op respectievelijk 1 september en ‘begin december’ 1915 werden er maxima gesteld aan de termijn tussen 
aflevering van de kopra in Nederland en levering aan een fabrikant en die tussen aanbieding van de kopra in 
Indië aan een reder en het daadwerkelijk laden op een schip (beiden vier weken), om te voorkomen dat er 
geen kopra uit Indië zou worden aangevoerd die ook niet daadwerkelijk in de fabrieken gebruikt zou worden. 
Alleen de KPM, die de kopra tussen de Indische eilanden verscheepte naar havens vanwaar de Indische lijnen 
het verder naar Nederland zou vervoeren, werd van deze maatregel uitgezonderd. Van Manen, NOT II, 111. 
167 Page aan Bryan, 29 mei 1915 no. 1512, met bijgevoegd 'Proclamation making certain further additions to 
and amendments in the list of articles to be treated as contraband of war’, 27 mei 1915, geciteerd in 
'Contraband of War, October 1916', 14‐15. 
168 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4. 
169 Poelsma, Vlas, 13‐15. 
170 NA 2.06.079/1238: UC 8 januari 1915, 19. 
171 NA 2.06.079/1239: UC 11 juni 1915, 36‐37; UC 25 juni 1915, 100‐102, 105, 110; Dagboek Van Aalst, 23 juni 
1915, 154. 
172 NA 2.06.079/1229, map Map Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I: Communiqué 
‘Lijnolie uit N.O.T. Lijnzaad’, 22 juni 1915. 
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van  lijnolie tolereren na 1  juli, of deze nou uit “vrije” voorraden kwam of niet! Hoewel dat 
voor de heren heel vervelend was (want uitvoer van vooroorlogse voorraden was volstrekt 
legaal, mits er geen vermenging van NOT‐ en “vrije” voorraden had plaatsgevonden), moest 
het afgelopen zijn met uitvoer naar Duitsland.173 Aldus Van Aalst: 
 

Wij hebben rekening te houden met de wenken die ons worden gegeven en wanneer wij dit 
niet doen, kunnen er een massa geschillen ontstaan. Wij moeten trachten de boel aan den 
gang te houden en wanneer uit Engeland een wenk wordt gegeven, dan grijpen wij in n’en 
déplaise degene wier belangen daardoor wellicht worden geschaad.174 

 
Na  een  paar  nachten  herkauwen  op  de  waarschuwing  van  de  Uitvoerende  Commissie 
besloten 39 van de grootste olieslagers  tijdens een vergadering  in het Amsterdamse hotel 
Krasnapolsky  om  alle  olie  die  na  30  juni  1915  afgeleverd  werd,  te  beschouwen  als 
contrabande,  zelfs  als  die  van  “vrije”  voorraden  afkomstig  was.175 Dat  betekende  in  de 
praktijk  dat  alle  voorraden  beschouwd  zouden  worden  als  ware  zij  door  de 
Trustmaatschappij  ingevoerd  en  dus  onderhevig  aan  alle  voorwaarden  van  het  NOT‐
contract. Dit was een besluit van gewicht: de voorraad  lijnzaad werd op 4  juni geschat op 
voldoende voor persing van 800.000 ton  lijnolie, genoeg om heel Nederland twee  jaar  lang 
van olie te voorzien en bij verkoop aan Duitsland het gewicht in vloeibaar goud waard.176 Het 
probleem van de “vrije voorwaarden” en het gevaar van vermenging daarvan met door de 
NOT‐invoer was met het lijnolie‐akkoord in één keer van de baan. 
  Althans, in theorie. Ook na de deadline van 1 juli waren er door enkele spijtoptanten 
onder  de  olieslagers  toch  nog  olie(producten)  naar  Duitsland  uitgevoerd. 177  Dat  dit 
mogelijkerwijs niet alleen onwil was bleek uit het feit dat zelfs de regering van plan was om 
een  uitvoervergunning  voor  oliekoeken  bestemd  voor  bezet  België  te  verlenen,  en  de 
betrokken  ministers,  waaronder  Loudon,  bleken  onbekend  met  zowel  de  Britse 
contrabandeverklaring  als  de  betekenis  daarvan  voor  de  NOT.178 Van  Aalst  haalde  de 
ministers over de uitvoerverklaring  in  te  trekken, en  (na de  situatie uitgelegd  te hebben) 
bekokstoofde hij samen met Posthuma een plan om de olieslagers te dwingen zich akkoord 
te  verklaren  met  de  Krasnapolsky‐formule 179 :  de  minister  zou  dreigen  met  een 
uitvoerverbod  voor  lijnolie  als er niet naar de NOT  geluisterd  zou worden, waardoor niet 
alleen  de  uitvoer  naar  Duitsland,  maar  ook  bijvoorbeeld  de  belangrijke  export  naar 

                                                            

173 NA 2.06.079/1239: UC 25 juni 1915, 102‐105; Dagboek Van Aalst, 23 juni 1915, 154. In september 1915 
werd in Duitsland vier maal zoveel betaald voor lijnolie als in Nederland. Van Manen, NOT II, 158. 
174 NA 2.06.079/1239: Stenografisch verslag van aparte bijeenkomst met belanghebbenden bij oliën en vetten, 
2 juni 1915, bijgevoegd bij UC 4 juni 1915. Cursief toegevoegd door de auteur. 
175 Dagboek Van Aalst, 28 juni 1915, 155. 
176 NA 2.06.079/1239: UC 4 juni 1915, 8; NA 2.06.079/1405: Memorandum 'Lijnolie‐controle', n.d., met 
bijgevoegd kopieën van overeenkomsten tussen lijnolieslagers, importeurs en de NOT waarbij de eersten 
beloven geen nieuwe lijnolie te importeren voordat de oude, "vrije" voorraad is opgebruikt. 
177 De Vereeniging van Olieslagers, waarin de belangrijkste lijnoliemolenaars verenigd was, telde vijftig leden. 
39 van hen hadden tijdens de bijeenkomst in het Krasnapolsky‐hotel beloofd geen lijnolie meer uit te voeren. 
De overige elf waren niet op komen dagen. NA 2.06.079/1239: UC 29 juni 1915, 118. 
178 Dagboek Van Aalst, 22 juni 1915, 154. 
179 Deze term is afkomstig van de auteur. 
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Noorwegen  geblokkeerd  zou worden.180 Omdat  de NOT  tegelijkertijd  de  aanvoer  van  alle 
lijnolie permanent  zou  stopzetten,  zou er een  kunstmatig  “gebrek” worden opgewekt die 
niet alleen het uitvaardigen van het uitvoerverbod mogelijk maakte, maar de olieslagers ook 
zou dwingen om hun voorraden zélf op te maken. Goedschiks of kwaadschiks zou er dus een 
oplossing komen voor het probleem van de vrije voorraden, maar, aldus een zoetgevooisde 
Van  Aalst,  het  zou  zoveel mooier  zijn  als we  er  onderling  uit  zouden  komen  zonder  de 
regering er mee te belasten en zonder onszelf van inkomsten te beroven.181 Toen Van Aalst 
uiteindelijk  van  toon  veranderde  en dreigde om, met behulp  van  zijn  contacten bij  grote 
Nederlandse  kranten,  iedereen  die  weigerde  braaf  mee  te  spelen  ‘aan  de  publieke 
verachting  prijs  te  geven’  lieten  ook  de  elf  olieslagers  die  de  Krasnapolsky‐formule  niet 
hadden ondertekend zich overhalen.182 
   De  afspraken  met  de  lijnolieslagers  en  de  kopra‐importeurs  hadden  de  NOT 
krachtige  instrumenten  in handen  gegeven om het  verbruik  van  geïmporteerde  goederen 
onder controle te brengen en zo nodig te beperken. Met de Krasnapolsky‐afspraken was als 
bij toverslag de  immense “vrije”  lijnolie‐plas  in Nederland  in één klap NOT‐goed geworden, 
al moest  de  listige Van Aalst  afwisselend  smeken  en  dreigen  om  de  olieslagers  zo  ver  te 
krijgen om het lucratieve vooruitzicht van handel met Duitsland tot het einde van de oorlog 
vaarwel  te  zeggen.  Het  kopra‐bureau  beloofde  goede  prijzen  voor  zowel  handelaren, 
margarineproducenten  als Nederlandse  consumenten, met  bovendien  een  aardige  bonus 
voor  Indische producenten,  terwijl de vorming van voorraden of  invoer  ten bate van niet‐
contractuele uitvoer (naar Duitsland en consorten) werd tegengegaan door het instellen van 
kunstmatige  invoerplafonds.  De  hele  zaak  zou  echter  een  bijzonder  vervelend  staartje 
krijgen. 
 
4.9 – De “zachte” en de “harde” NOT 
 
De toestemming om de deadline voor een exportstop van  lijnolie naar Duitsland van 1  juni 
naar  1  juli  op  te  schuiven  –  een  belangrijke  voorwaarde  om  het  gesprek  tussen 
Trustmaatschappij en olieslagers überhaupt op gang te houden – hadden Van Aalst en Van 
Vollenhoven  verkregen  van  de  tijdelijke  vervanger  van  de  in  Zwitserland  bivakkerende 
Oppenheimer, H.G.  Chilton.183 Chilton was  een  Zuid‐Afrikaan  van  Boeren‐afkomst,  en  zijn 
kennis van het Nederlands maakte hem schijnbaar een  ideale kandidaat voor deze functie. 
Tegelijkertijd  lag  de  Boerenoorlog  (1899‐1902)  tussen  afstammelingen  van  Nederlandse 
kolonisten en het Britse Rijk menigeen nog vers  in het geheugen, en Chilton werd er door 
zijn Britse superieuren dan ook van verdacht wel erg veel sympathie op te brengen voor de 
stamverwante  Nederlanders. 184  Om  te  voorkomen  dat  de  Trustmaatschappij  Chiltons 
concessie verkeerd uit zouden leggen, kreeg Chiltons superieur Alan Johnstone daarom van 
de bovenbazen  in  Londen opdracht om de  Trustmaatschappij  een brandbrief  te  schrijven 
waarin de positie van de Britse regering glashelder en –hard verwoord zou worden. De brief 

                                                            

180 Dagboek Van Aalst, 23 juli 1915, 162. 
181 NA 2.06.079/1239: UC 25 juni 1915, 102‐104. 
182 NA 2.06.079/1239: UC 29 juni 1915, 118. 
183 NA 2.06.079/1239: UC 25 juni 1915, 99. 
184 OP VII, map Draft Chapter XV ‐ ‘First World War. The Blockade’, 22. 
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van Johnstone en het antwoord daarop van Nederlandse zijde  is van dermate groot belang 
voor de opstelling van de NOT gedurende de rest van de oorlog, dat het de moeite waard is 
er uitgebreid bij stil te staan. 
  In de brief gaf de Britse  regering aan  fundamentele bezwaren  te hebben  tegen de 
voortdurende uitvoer van  lijnzaadolie. De toestemming van Chilton om uitvoer van  lijnzaad 
tot 1 juli toe te staan moest uitgelegd worden als Britse compassie voor de moeilijke situatie, 
die evenwel volledig te wijten was aan de NOT. Want, vervolgt de brief, 
 

It has never been imagined that the Trust would, since March 15th, claim the right to export 
to Germany any article which His Majesty’s Government themselves are endeavouring to 
prevent that article from reaching the enemy. [...]  I am accordingly to express to you the 
confident expectation of His Majesty’s Government  that you will not press a claim  to be 
still  allowed  to  export  to  Germany  goods  manufactured  from  commodities  which  His 
Majesty’s Government  only  permitted  to  enter  the Netherlands  on  the  assumption  that 
neither  such  goods  nor  anything manufactured  therefrom would  reach  a  country with 
which Great Britain and her allies are at war.185 

 
Uit het door prof. C. van Vollenhoven, die naast de CNH ook de NOT van  juridisch advies 
voorzag,  opgestelde antwoord blijkt dat over dat laatste de meningen tussen de Britten en 
Nederlanders danig verschilden. Geduldig legde de prof uit dat uit de twee tussen de NOT en 
de  Britse  regering  gesloten  verdragen  (van  december  1914  en  april  1915)  blijkt  dat 
contrabande  en  niet‐contrabande‐goederen  verschillend  behandeld  moeten  worden.186 
Door  de  NOT  ingevoerde  goederen  mogen  sowieso  niet  in  hun  originele  vorm  de 
Nederlands‐Duitse  grens  passeren,  maar  die  verbodsbepaling  geldt  ook  voor  eventuele 
derivaten  van  die  producten,  mits  die  derivaten  op  hun  beurt  ook  op  de  Britse 
contrabandelijsten  staan.  Het  verschil  in  behandeling  tussen  deze  twee  verschillende 
categorieën  was  zelfs  in  het  Nederlandse  handels‐spraakgebruik  doorgedrongen:  voor 
contrabande gold de  ‘harde N.O.T.’, voor vrije goederen alleen de  ‘zachte N.O.T.’187 Het  is 
dus niet zo dat  lijnzaad al vanaf 15 maart – de dag waarop de Geallieerden aankondigden 
alle Duitse im‐ en export onmogelijk te zullen maken – niet meer mocht worden uitgevoerd 
naar  het  oosten,  maar  pas  na  27  mei,  de  dag  dat  de  Britten  deze  tot  contrabande 
bestempeld hadden. Op deze algemene regel, aldus prof. Van Vollenhoven bestonden twee 
uitzonderingen. De eerste betrof uiteraard de vrije Indische goederen koffie, kina en tabak, 
en de per KNSM aangevoerde  zuidvruchten, die  zowel  in  ruwe als  in bewerkte vorm naar 
Duitsland mochten worden uitgevoerd. De  tweede uitzondering was  in april 1915 door de 
Britse onderhandelaars  aan  Joost  van Vollenhoven  voorgelegd  en  later door hem  en Van 
Aalst geaccordeerd. Deze hield in dat, op verzoek van de Britse regering, alle NOT‐import uit 
het Verenigd Koninkrijk zou worden behandeld alsof ze op de contrabandelijst stonden – en 

                                                            

185 NA 2.06.079/1229, map ‘Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I’: Alan Johnstone aan 
Joost van Vollenhoven, 20 juni 1915. 
186 NA 2.06.079/1229, map ‘Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I’: CNH aan Johnstone, 
25 juni 1915. 
187 Het onderscheid tussen zachte en harde NOT wordt toegelicht in NA 2.06.079/1241: UC 16 november 1915, 
98. 
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dus volgens de  regels van de “harde” NOT – ongeacht of ze ook daadwerkelijk op die  lijst 
stonden.188 
  Uit  laatstgenoemde uitzondering blijkt dat de Britse  regering wel degelijk wist  van 
het onderscheid dat de NOT  tussen  “harde” en  “zachte”  goederen en daar de  facto mee 
akkoord  ging.189 Desondanks meende  de  Britse  regering  dat  er  inmiddels  een  precedent 
geschapen was om het onderscheid tussen die twee op te heffen, en alle goederen volgens 
de “harde” NOT‐regels te behandelen. Die was gelegen  in een geschil tussen NOT en Britse 
regering over de uitvoer van katoen uit Groot‐Brittannië naar Nederland, dat zich ongeveer 
tegelijkertijd met het lijnolie‐drama had afgespeeld. Het was de Britten namelijk opgevallen 
dat er enorme hoeveelheden katoen in Twente werden verwerkt voor export naar Duitsland. 
Katoen  noch  haar  bijproducten  waren  tot  contrabande  verklaard,  om  de  zuidelijke 
Amerikaanse staten te ontzien, dus de Britse regering had geen poot om op te staan, zolang 
het tenminste niet om katoen afkomstig uit Groot‐Brittannië ging. Daarom dreigde de Britse 
regering om de  aanvoer  van  katoen uit het hele Britse Rijk onmogelijk  te maken middels 
uitvoerverboden.  De  Twentse  katoenindustrie  steunde  voor  een  belangrijk  deel  op  die 
importen, en om een ernstige strop voor de sector en de regio te voorkomen verklaarde de 
NOT zich bereid gesprekken met de Twentenaren te beginnen om een einde te maken aan 
de uitvoer van verwerkte katoen naar Duitsland.190 

Die  toezegging wilde de Britse  regering beschouwen  als maatgevend: de NOT was 
kennelijk in principe bereid om elke overzeese invoer, hetzij in pure, hetzij in bewerkte vorm, 
te  garanderen  tegen  doorvoer  naar  Duitsland,  onafhankelijk  van  de  vraag  of  ze  nu 
contrabande waren of niet. Wat de Britten betreft mocht de “harde” NOT daarom ook op 
schrift tot algemene regel worden verheven; daarom stuurden zij aan op het opstellen van 
een  geheel  nieuwe  overeenkomst  die  de  eerdere  afspraken  van  december  1914  en  april 
1915 zou vervangen en was haar brief ook niet aan de NOT, maar aan de CNH geadresseerd. 
Waarschijnlijk besefte de Britse regering dat de CNH op basis van alleen de kracht van haar 
betoog (want heel sterk was het allemaal niet) niet geneigd zou zijn het hen naar de zin te 
maken. Daarom werd een tweede, oneindig veel krachtiger, argument toegevoegd aan het 

                                                            

188 Op 26 april 1915 had de Britse douane verordonneerd dat voordat goederen een haven in het Verenigd 
Koninkrijk mochten verlaten met een neutraal land als bestemming, zij de ontvanger van die goederen moest 
goedkeuren. Deze ordonnantie werd op 24 juni 1915 gevolgd door een wet, waarin de Britse regering de macht 
kreeg om voor bepaalde neutrale bestemmingen alle uitvoer te verbieden tenzij deze verzonden werden aan 
bepaalde, in een koninklijk besluit op te geven, ontvangers. Voor Nederland werd zo'n koninklijk besluit de 
volgende dag al uitgevaardigd, waarin bepaald werd dat alle Britse export moest worden geconsigneerd aan de 
NOT. Van Vollenhoven was tijdens zijn eerste bezoek aan Groot‐Brittannië al voorbereid op deze maatregel, en 
na zijn terugkomst had de NOT er formeel mee ingestemd. Zie BNA FO 382/206, 57646: Johnstone aan Crowe, 
7 mei 1915, plus aantekeningen van Akers Douglas en Sargent, 11 mei 1915. 
189 BNA FO 382/206, 47068: Sargent aan Crowe, 14 maart 1915, met bijgevoegd memorandum 'Treatment of 
contraband and non‐contraband goods going to Holland', n.d. Uit het bijgevoegd memorandum, opgesteld 
voor het Foreign Office, blijkt ook dat de Britse regering wist dat de NOT het genoemde onderscheid maakte en 
dat het daar destijds mee akkoord ging. 
190 BNA FO 382/206, 45854: telegram Chilton aan Grey, 18 april 1915 no. 251; idem, 77331: Van Vollenhoven 
aan Chilton, 10 juni 1915; BNA FO 382/231, 90859: telegram Grey to Johnstone, 16 juli 1915 no. 640; idem, 
102662: Aantekening van de 'Cotton Committee', 26 juli 1915; NA 2.06.079/1216, map XI: Memorandum van 
de Britse Legatie, n.d. (half mei 1915), reg. no. 1211; Idem, map XI: Posthuma aan CNH, 12 mei 1915 no. 15760 
afd. Handel en CNH aan Posthuma, 14 mei 1915 reg no. 1211. 
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slot van de brief:  in afwachting van positief bericht van de CNH had de Britse regering vijf 
schepen met aan de NOT geconsigneerde lijnolie aangehouden.191 
  Het  nieuws  dat  Nederlandse  schepen,  zelfs  met  de  NOT‐kegel  in  top,  kennelijk 
opnieuw  door  de Geallieerden  vogelvrij waren  verklaard,  zorgde  voor  grote  paniek  in  de 
Nederlandse rederswereld.192 Daarom riep de Uitvoerende Commissie op 25  juni 1915, vijf 
dagen na ontvangst van de Britse brandbrief, alle reders‐aandeelhouders van de NOT bijeen. 
Opvallend genoeg kregen de bezoekers genoemde brief niet te lezen, en werd hen ook niet 
verteld waarom de schepen precies werden aangehouden. In plaats daarvan hield Van Aalst 
een vrij vaag betoog over algemene Britse ontevredenheid met de werking van de NOT naar 
aanleiding van de lijnolie‐situatie. Hij waarschuwde de woedende reders verder dat het niet 
verstandig was om  ‘een grooten mond op  te zetten’, omdat Nederland  ‘als men de zaken 
nuchter beschouwt, eigenlijk  toch afhankelijk  is  van de goedertierenheid der Engelschen’. 
Bovendien  genoot  Nederland,  aldus  Van  Aalst,  zoveel  voordeel  van  de  NOT  dat men  bij 
conflicten  niet meteen  hoog  spel moest  spelen,  en  de  deur  op  een  kier moest  houden 
‘wanneer  retireeren  noodzakelijk  en  in  het  belang  van  het  geheel  blijkt’.  Desondanks, 
benadrukte Op ten Noort, wilde de UC een duidelijke ‘acte van beschuldiging’ aan het adres 
van de Britse  regering  sturen. Hintzen merkte daarbij op dat de NOT dan wel  afhankelijk 
mocht zijn van de Geallieerden maar dat diezelfde Geallieerden ook behoorlijk wat hadden 
geïnvesteerd  in de NOT: zonder Trustmaatschappij zou hun relatie met neutrale  landen als 
Nederland  én  de VS  ernstig  op  de  tocht  staan.  Tenslotte werd,  op  aanraden  van  Kröller, 
besloten om Van Vollenhoven naar Londen te sturen om direct met de Britse regering over 
de ontstane moeilijkheden te overleggen, maar pas zodra Londen de aangehouden schepen 
zou  loslaten.193 Deze  standvastige  houding  leek  vrijwel  onmiddellijk  zijn  vruchten  af  te 
werpen:  op  29  juni  meldde  de  NRC  namelijk  dat  het  merendeel  van  de  aangehouden 
schepen inmiddels inclusief lading in IJmuiden waren aangelopen.194 
  Maar dat is niet het hele verhaal. Want op dezelfde dag dat de UC zichzelf tegenover 
de reders van haar stoerste kant  liet zien, stuurde de CNH een brief terug naar  Johnstone 
met daarin het opvallende  voorstel om  te onderhandelen over een nieuw  verdrag  tussen 
NOT en de Britse regering, waarbij de Britten vergaande concessies aangaande de “harde” 
NOT werden beloofd.195 Johnstone  toonde zich  in een  rapport aan Sir Eyre Crowe van het 
Foreign Office uiterst tevreden met de opstelling van de CNH: 
 

Our recent severity has had good effect […]. I thought one might pinch the N.O.T. once they 
were  firmly  established.  They  will  stand  a  good  deal  of  pressure  rather  than  dissolve. 
Vollenhoven wants  to  tear up agreements of December and April and settle upon a new 

                                                            

191 Dagboek Van Aalst, 22 juni 1915, 153‐154. 
192 Het is goed mogelijk dat het niet bij vijf aangehouden schepen bleef. Bell, A history of the blockade, 285 
verhaalt dat rond dezelfde tijd (de chronologie van dit fragment is bijzonder onduidelijk) nog twee schepen 
werden aangehouden (de “Salland” en de “Rotterdam”, die beiden niet tot de vijf genoemd in de brief van 
Johnstone behoorden. Ik heb daarvoor geen ander bewijs gevonden. 
193 NA 2.06.079/1239: UC 25 juni 1915, 95‐102, citaten op 96‐97. 
194 NRC 29 juni 1915, Ochtendblad. 
195 NA 2.06.079/1229, map Map Commissie voor den Nederlandschen Handel. Dossier N.O.T. I: CNH aan Alan 
Johnstone, 25 juni 1915; BNA FO 382/206, 85627: Johnstone aan Grey, 16 juni 1915 no. 1034 Commercial, met 
bijgevoegd 'Scheme for a new letter from the British Legation to the Hague Trading Committee, n.d. 
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and final one to meet all our requirements. [...] I hope His Majesty's Government will put in 
it all they want or are likely to want.196 

 
Zo bezien  lijkt de de vrijlating van de Nederlandse schepen eerder een tegenprestatie voor 
het inwilligen van de Britse eisen dan het resultaat van NOT‐standvastigheid. Het feit dat de 
reders‐aandeelhouders hiervan niet op de hoogte waren, zorgde er bovendien voor dat de 
missie‐Van  Vollenhoven  bij  de  reders  heel  andere  verwachtingen  had  gewekt  dan  bij  de 
CNH. De eersten gingen uit van een routine‐bezoek waarbij enkele plooien zouden worden 
gladgestreken,  terwijl  CNH  en  Britse  regering wisten  dat  hij  daarbovenop  ook  zou  gaan 
onderhandelen  over  aard  en  inhoud  van  een  nieuwe,  striktere  overeenkomst  tussen  de 
Geallieerden en de NOT. 
 
4.10 – Het Agreement 
 
Zo vertrok eind juni 1915 Joost van Vollenhoven voor de derde keer binnen vier maanden als 
hoofd van een éénkoppige NOT‐delegatie naar Londen. Hij stelde daar, zonder ook maar één 
keer  een woord  van  protest  tegen  de  aanhouding  van  de Nederlandse  schepen  te  laten 
horen, samen met het keurcorps van het Foreign Office, de Admiralty en de Board of Trade 
een document op dat als basis moet dienen voor een definitieve, en danig aangescherpte, 
regeling  tussen  de NOT  en Groot‐Brittannië,  die  uiteindelijk  dienst  zou  doen  tot  en met 
december  1918.197 Opnieuw  liet  hij  zich  in  Londen  begeleiden  door  Oppenheimer,  en 
opnieuw toonde hij zich uitermate gevoelig voor de prominente rouwbanden die de Britse 
onderhandelaars droegen.198 Ook  in andere aspecten van het diplomatieke bedrijf  liet Van 
Vollenhoven  zich  van  zijn  meest  amateuristische  kant  zien.  Voor  aanvang  van  de 
besprekingen werd  ter  zijner eer en  glorie een  lunch  aangericht, waaraan ook  in de pers 
enige  aandacht  zou  worden  besteed.  De  lunch  was  aan  de  ene  kant  bedoelt  om  Van 
Vollenhoven  gunstig  te  stemmen  door  hem  een  fraaie  entree  in  de  Britse  hoofdstad  te 
bieden, aan de ander kant werd zo de Britse pers de gelegenheid geboden te berichten over 
de goede samenwerking tussen NOT en Britse regering  inzake de economische strijd tegen 
Duitsland.199 In plaats van dat Van Vollenhoven zich behoedzaam opstelde (hij was  immers 
als officieus  vertegenwoordiger  van het neutrale Nederland  in  Londen) hief hij  tijdens de 
lunch het glas, en bood  in gloedvolle bewoordingen de Britse regering de hulp van de NOT 
aan bij de economische strijd tegen Duitsland. Van Vollenhoven ondermijnde zo niet alleen 
zijn eigen onderhandelingspositie, maar – dankzij het feit dat onder het aanwezige journaille 
ook een Nederlander was – bewees de positie van de NOT  in eigen  land ook bepaald geen 
goed.200 

                                                            

196 BNA FO 382/206, 85353: Johnstone aan Eyre Crowe, 24 juni 1915. 
197 BNA FO 382/207, 92086: 'Memorandum of meeting at Foreign Office July 6th at which M. van Vollenhoven 
was present to discuss new N.O.T. arrangement', 8 juli 1915. 
198 NA 2.06.079/1239: UC 8 juni 1915, 20‐21; UC 15 juni 1915, 46; UC 25 juni 1915, 104‐105; RvB 9 juli 1915, 
171. 
199 Oppenheimer, Stranger Within, 269. 
200 Van Vollenhoven sprak zelf bij terugkomst van ‘het bekende dejeuner, dat de gemoederen hier zoo 
verontrust heeft’. UC 2.06.079/1239: UC 8 juni 1915, 19. Cf. Treub, Oorlogstijd, 333. 
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  In het conceptvoorstel dat Van Vollenhoven ook dit keer weer uit Londen meebracht, 
was  elk  onderscheid  tussen  contrabande  en  niet‐contrabandegoederen  helemaal 
verdwenen. 201 Voor de invoer van alle goederen van overzee gold voortaan de “harde” NOT: 
noch de goederen zelf, noch enig fabricaat waarin die goederen verwerkt werden, mochten 
de oostgrens oversteken. Wel werd daarbij door de UC het voorbehoud gemaakt dat alle 
invoer die voor 1 juli 1915 in Nederland was aangekomen behandeld zou worden volgens de 
oude  regels.  Voor  mediterrane  en  het  trio  Indische  goederen  bleef  een  aparte  plaats 
ingebouwd, maar voor die  laatsten werden schepere eisen gesteld aan productie: voortaan 
mochten alleen plantages van bedrijven die een hoofdvestiging in Nederland hadden gebruik 
maken  van dit privilege.202 Zo werd  voorkomen dat Duitsers en Oostenrijkers  via  Indische 
stromannen toch nog financieel voordeel konden behalen bij transacties met vrije goederen. 
Voor de Nederlandse belanghebben was het bijkomende voordeel overigens dat zo  in één 
klap  ook  de  kleine  “inlandsche”  planters  en  Chinese  opkopers  als  concurrenten  werden 
uitgeschakeld203 
  In  Groot‐Brittannië  had  Van  Vollenhoven  de  werking  van  het  koprabureau,  de 
Krasnapolsky‐afspraken  met  lijnolieslagers  en  de  regelingen  betreffende  een 
maximumimport van katoen uitgelegd, en die expliciet gekoppeld aan de wens van de NOT 
om  haar  eigen  controle‐werkzaamheden  te  vergemakkelijken  middels  verdergaande 
controle van invoer en verwerking, en het instellen van importplafonds om de vorming van 
voorraden  en  niet‐contractuele  uitvoer  te  voorkomen.  Deze  intentie  konden  de  Britse 
onderhandelaars uiteraard bijzonder waarderen204, en zij stonden er op haar op te nemen in 
de nieuwe overeenkomst. Bovendien wilden zij mee kunnen praten over de vaststelling van 
de maximumhoeveelheden. In de uiteindelijke overeenkomst viel daarom ook te lezen: 
 

The Netherlands Overseas Trust will endeavour to restrict the importation from all sources 
into Holland of any article to the amount required for home consumption [...]. Acceptance 
of  consignments  of  goods will  so  far  as  possible  be  limited  to  that  amount  and where 
goods in excess of it have been consigned to the Trust without their consent the goods will 
be warehoused by the Trust and will not be allowed  into circulation until the normal level 
of  imports  has  again  been  reached.  In  the  case  of  any  particular  article  to  which  His 
Majesty’s Government attach particular  importance  the Trust will endeavour  to arrive  in 
consultation  with  His  Majesty’s  Government  at  the  amount  required  for  home 
consumption. 

                                                            

201 BNA FO 382/207, 92086: 'Memorandum of meeting at Foreign Office July 6th at which M. van Vollenhoven 
was present to discuss new N.O.T. arrangement', 8 juli 1915 
202 Eind augustus 1915 werd bepaald dat ook druiven uit Portugal “NOT‐vrij” met de KNSM mochten worden 
aangevoerd. Deze concessie zou begin 1916, toen de Duitsers Portugal de oorlog verklaarden, weer worden 
ingetrokken. BNA FO 551/2, 21: Chilton aan NOT, 25 augustus 1915, en NOT aan Chilton, 27 augustus 1915. 
203 Van Manen, NOT II, 96‐97. 
204 Na overleg met de Fransen werd besloten om import naar alle neutrale landen te gaan rantsoeneren (BNA 
FO 551/2, 129355: 'Memorandum respecting the Introduction of the Rationing Policy', 10 Sept. 1915). Hoewel 
er al eerder stemmen in Groot‐Brittannië en Frankrijk opgegaan waren om de handel met neutrale landen aan 
maxima te onderwerpen, was er geen overeenstemming over hoe dat precies zou moeten gaan gebeuren. 
Rantsoeneren via de NOT en soortgelijke instellingen in andere neutrale landen was daarom een uitkomst. Zie 
ook BNA CAB 37/137, 37: A. Pierce Higgins, Memorandum 'The Policy of Rationing Neutral States adjoining 
Germany and its relation to international law', 19 november 1915  
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Die ‘home consumption’ werd overigens ruim opgevat en begrepen als gebruik in Nederland 
en doorvoer naar neutrale landen en de Geallieerden, uitzonderingen daargelaten. Zo werd 
in de overeenkomst opgenomen dat doorvoer niet mocht plaatsvinden over  grondgebied 
bezet door vijanden van Groot‐Brittannië. De Britten stonden op deze uitzonderingsclausule, 
omdat  ze hierin een weinig  subtiel middel  zagen om de Zwitserse  regering, die nog altijd 
flink dwarslag  in de onderhandelingen over de  “Zwitserse NOT”, onder druk  te  zetten.205 
Daarnaast werd voor enkele goederen (alle soorten graan, alle soorten veevoer, katoenzaad, 
raapzaad,  oliehoudende  noten  en  huiden  en  leer)  elke  doorvoermogelijkheid  expliciet 
uitgesloten.  Hoewel  het  de  Britse  intentie  was  om  in  andere  aan  Duitsland  grenzende 
neutralen ook “NOT”s op te richten, was men in ieder geval in Scandinavië nog lang niet zo 
ver,  en  daarom wilde  het  Foreign  Office  “lekken”  van  deze  belangrijke  grondstoffen  via 
Scandinavië expliciet uitsluiten. Voor de bewerking van via de NOT ingevoerde grondstoffen 
in  Nederland  gold  dat  deze  mochten  worden  uitgevoerd  naar  Geallieerde  en  neutrale 
landen,  behalve  als  er  in  het  eindproduct  grondstoffen  verwerkt  zaten  die  aan 
doorvoerbeperkingen  onderhevig  waren.  De  mogelijkheid  dat  producten  gemaakt  van 
grondstoffen uit het éne  geallieerde of neutrale  land werden uitgevoerd naar een  ander, 
werd    ‐  in tegenstelling tot de eerdere overeenkomsten –   op verzoek van de Uitvoerende 
Commissie, die het nieuwe  akkoord uiteindelijk namens de NOT moest  tekenen, expliciet 
opengehouden.206 Beperkende voorwaarden gesteld door Geallieerde landen aan de uitvoer 
van  grondstoffen  ter  bewerking  in  Nederland  bleven  echter  toegestaan,  zodat  Groot‐
Brittannië  bijvoorbeeld  kon  eisen  dat  Britse  grondstoffen  voor margarine  alleen  geleverd 
zouden worden als het eindproduct weer naar de Britse eilanden zou worden uitgevoerd. 
  Wat de uitvoer betreft was de Britse regering er heilig van overtuigd geraakt dat er 
op grote schaal misbruik was gemaakt van de Subcommissie A, en daarover was begin mei al 
een boze brief naar de NOT gestuurd.207 Het was, beweerden de Britten, namelijk een koud 
kunstje om aankoopbewijzen van Duitse uitvoer te antidateren op een datum voor 1 maart 
1915, zodat deze – gebruik makend van de destijds afgesloten uitzonderingsregeling – toch 
mochten worden uitgevoerd.208 Om Amerikaanse kopers van Duitse goederen te paaien was 
die overgangsregeling ook nog eens twee keer verlengd, maar  in het nieuwe akkoord werd 
er  definitief  een  einde  aan  gemaakt.  De  overige  regels  aangaande  de  Subcommissie  A 
werden  overigens  onverkort  gehandhaafd.  Daarbij werd  formeel  vastgelegd  dat  schepen 

                                                            

205 De snelste manier om goederen van Nederland naar Zwitserland te krijgen werd daardoor verlegd van de 
Rijn (en dus dwars door Duitsland) naar de zeeroute via de Franse Middellandse Zeehaven Cette (tegenwoordig 
Sète), waar opsporingsambtenaren elke inkomende lading bijzonder grondig inspecteerden alvorens ze op 
treinen naar Zwitserland werden overgeslagen. De havens van Italië waren een tweede alternatief. Italië had, 
na geheime onderhandelingen met de Geallieerden, op 23 mei 1915 de oorlog verklaard aan aartsvijand 
Oostenrijk‐Hongarije, maar niet aan Duitsland. Handel tussen Italië en Duitsland via Zwitserland bleef dus nog 
altijd mogelijk. Pas op 28 augustus 1916 volgde de Italiaanse oorlogsverklaring aan Duitsland. Stevenson, 1914‐
1918, 100, 110‐113; Keegan, First World War, 244‐245. 
206 UC 2.06.079/1239: UC 9 juli 1915, 158‐159. 
207 BDFA, deel II, serie H., vol. I‐I, doc. nr. 110, 142‐143; Grey aan Johnstone, 3 mei 1915; ibidem, 150‐151: 
Johnstone aan Van Aalst, 5 mei 1915; NA 2.05.23/840/19484: Joost van Vollenhoven aan Loudon, 11 mei 1915. 
208 Vooral Amerikaanse consuls in Duitsland (vaak gewoon Duits staatsburger) maakten grif misbruik van deze 
regeling. Dagboek Van Aalst, 8 mei 1915, 135‐136. 
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met aan de NOT of de Subcommissie A geconsigneerde goederen aan boord voortaan op 
zowel uit‐ als thuisreis een Britse haven aan zouden doen ter vrijwillige inspectie van lading 
en  Trustmaatschappij‐contracten;  deze  inspecties  zouden  bovendien  zo  snel  mogelijk 
worden afgerond om de bij de NOT aangesloten reders niet extra te belasten. 
  Van Vollenhoven had tenslotte in Londen aangedrongen op een officiële belofte dat 
aanhoudingen  van  schepen met  de  NOT‐kegel  in  top  definitief  tot  het  verleden  zouden 
behoren. Dat kon de Britse regering niet beloven. Daarom werd afgesproken dat de NOT, in 
geval van Britse twijfel over de goede trouw van afzender, ontvanger of vervoerder van via 
de  Trustmaatschappij  ingevoerde  goederen,  deze  naar  het  Verenigd  Koninkrijk  zou  laten 
verschepen  om  daar  alsnog  voor  een  prijsrechter  gebracht  te  kunnen  worden.  Zo  zou 
voorkomen worden dat de Britse marine een heel schip zou aanhouden omdat een deel van 
haar lading verdacht was, zoals in het geval van de lijnolie gebeurd was.209 Het voorstel, dat 
uiteindelijk met enkele kleine wijzigingen van de Uitvoerende Commissie door hen namens 
de NOT werd ondertekend, werd opnieuw, nadat  fiat van Loudon en de Raad van Bestuur 
verkregen  was,  vervat  in  een  briefwisseling  tussen  de  Britse  Legatie  en  de 
Trustmaatschappij, waarbij de eerste op 19 juli 1915 de regeling aanbood en de tweede deze 
een dag later accepteerde.210 

Enkele  weken  later  –  op  1  september  1915  –  tekende  de  NOT  de  eerste 
“rantsoeneringsafspraak”,  om  de  import  van  een  bepaald  ingevoerd  goed  kunstmatig  te 
beperken. Half augustus was Van Vollenhoven voor onderhandelingen opnieuw naar Londen 
vertrokken, ditmaal begeleid door een afvaardiging van vertegenwoordigers van importeurs, 
handelaars en eindgebruikers  van  katoen.  Zij hadden  cijfers bij  zich  (zowel de  gebrekkige 
Nederlandse statistieken als gegevens van eindverbruikers die de NOT had verzameld), op 
basis waarvan in overleg met Britse statistici een importplafond bepaald werd. Afgesproken 
werd dat de NOT niet meer dan 10.000 ton per kwartaal aan ruwe katoen en 3.200 ton per 
maand aan katoenen halffabricaten van overzee zou importeren. Deze rantsoenen berekend 
op  basis  van  vooroorlogse  export,  aangepast  naar  eventuele  veranderingen  in  de 
productiecapaciteit  van  de  fabrieken, minus  vooroorlogse  uitvoer  naar  landen  die  nu  in 
oorlog met Groot‐Brittannië waren. Tenslotte werd afgesproken dat een eventueel teveel of 
tekort  kon  worden  overgeboekt  op  een  volgend  rantsoen,  om  rekening  te  houden met 
wisselend  (seizoens)aanbod  in  productielanden,  beschikbaarheid  van  scheepsruimte,  en 
eventuele  schommelingen  in  de  vraag.  Om  de  beschikbare  hoeveelheid  evenredig  te 
verdelen werd, naar analogie van het Bureau voor den Coprahhandel, een distributiebureau 
opgezet,  om  te  voorkomen  dat  één  producent  de  hele  aanvoer  voor  zichzelf  wist  te 

                                                            

209 De proeve van het nieuwe akkoord dat Van Vollenhoven uit Groot‐Brittannië werd in de vergadering van de 
UC, waarbij ook Kröller aanwezig was, doorgesproken en op enkele punten aangepast (BNA 2.06.079/1239: UC 
9 juli 1915, 156‐160; BNA FO 382/207, 95230: Van Vollenhoven aan Eyre Crowe, 13 juli 1915). Een nieuwe 
proeve, inclusief wijzigingen, is bijgevoegd bij UC 9 juli 1915. In de hoofdtekst wordt artikel 19a van deze 
proeve geciteerd. De uiteindelijke tekst van de overeenkomst verschilt qua inhoud nauwelijks van deze proeve.  
210 BPNL VII, doc. nr. 161, 204‐210: Johnstone aan Grey, 20 juli 1915, met bijgevoegd Chilton aan NOT, 19 juli 
1915 en UC aan Chilton, 20 juli 1915 (2x). Het nieuwe akkoord tussen NOT en de Britse regering wordt ook 
genoemd, maar niet uitgebreid geanalyseerd, in Hardach, Der Erste Weltkrieg, 87; Bell, A history of the 
blockade, 286‐287 en Siney, Allied Blockade, 86;  



 

 

 

158

reserveren.211 De  volgende  rantsoeneringsovereenkomsten  (in  oktober  1916  had  de  NOT 
voor  25  verschillende  goederen  met  de  Britse  regering  importplafonds  besproken  en 
geïmplementeerd) werden  volgens  hetzelfde  stramien  uitonderhandeld.  Varianten  op  de 
overeenkomst van juli 1915, die in het Trust‐spraakgebruik afwisselend het Agreement en de 
‘Engelsche  regeling’  werd  genoemd,  werden  afgesloten met  andere  Entente‐regeringen: 
eerst  Italië, vervolgens Rusland  (waarbij  interessant genoeg de Nederlandse  regering voor 
tussenpersoon speelde!212) en tenslotte Frankrijk.213 
   
4.11 ‐ Conclusie 
 
Aan het begin van dit hoofdstuk zijn drie mogelijke verklaringen genoemd voor de relatief 
gemakkelijke  wijze  waarop  de  NOT  zich  naar  aan  het  Britse  machtwoord  zou  hebben 
geschikt  inzake  de  twee  in  dit  hoofdstuk  genoemde  Anglo‐NOT‐overeenkomsten:  slappe 
knieën (Heldring), pro‐Geallieerde gezindheid (Bell) en hebzucht (Smit). De eerste twee lijken 
expliciet  van  toepassing  op  Joost  van  Vollenhoven,  die  inderdaad  niet  tot  de  meest 
competente  onderhandelaars  gerekend  kon  worden.  Zijn  pro‐Britse  instelling  (Snouck 
Hurgronje van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf hem de bijnaam ‘Sir Joost’214) maar 
vooral  zijn  naïeve  omgang  met  Francis  Oppenheimer  doen  vermoeden  dat  hij  bij  de 
gesprekken  in  Londen  bepaald  niet  het  onderste  uit  de  kan  zal  hebben  geprobeerd  te 
krijgen.  Oppenheimer  figureerde  in  dit  hoofdstuk  als  een  soort  dubbelspion,  die  het 
vertrouwen  van  de  “vijand”  wint  en  van  hem  verkregen  informatie  doorspeelt  aan  zijn 
superieuren in Londen. Maar daarbij moet aangetekend worden dat het lot van Nederland in 
oorlogstijd, en dat van de NOT in het bijzonder, Oppenheimer wel degelijk zeer aan het hart 
ging. Al  vanaf  zijn  plaatsing  in Nederland wist hij  dondersgoed  dat  zijn  positie  binnen  de 
Britse diplomatieke pikorde, als  jood en als zoon van een tot Brit genaturaliseerde Duitser, 
uiterst zwak was. De oprichting van de NOT was voor hem dan ook een persoonlijk succes 
van  jewelste:  hij  beschouwde  de  Trustmaatschappij  als  het  recept  om  de  economische 
oorlog te winnen en de Centralen op de knieën te krijgen.215  Juist daarom vond hij dat de 
Britse regering enigszins rekening moest houden met de wensen van het NOT‐bestuur: als zij 
er de brui aan zouden geven, zou het hele NOT‐experiment afgelopen zijn. De nauwe band 

                                                            

211 NA 2.06.079/1239: UC 13 augustus 1915, 327‐328; BNA FO 382/231, 188533: Johnstone aan Grey, 4 
september 1915 no. 1976 Commercial, met bijgevoegd 'Agreement between His Britannic Majesty's 
Government and the Netherlands Oversea Trust on the subject of Raw Cotton, Cotton Linters, Cotton Waste, 
and Cotton Yarn, 1 Sept. 1915' en brieven van Chilton aan de NOT, 1 Sept. 1915 Confidential, en van Van 
Vollenhoven aan Chilton, 1 Sept. 1915 Confidential; BNA FO 382/231, 88935: Notulen van de Contraband 
Committee, 26 juni 1915; idem, 90859: Aantekening van Hurst, 3 juli 1915; idem, 202010: Van Vollenhoven aan 
Chilton, 24 december 1915; NA 2.06.079/1442: Verslag Van Vollenhoven betreffende verblijf in Londen, 21 
augustus – 1 september 1915, n.d, 3‐4. Cf. Bell, A history of the blockade, 317; Frey, Der Erste Weltkrieg, 171. 
212 NA 2.05.23/838, 6786: A.M.D. baron Sweerts de Landas Wyborgh, Nederlandse gezant te Petrograd aan 
Loudon, 5 februari 1915 no. 213/44 en idem, 39392: Russisch gezantschap in Nederland aan Loudon, 28 
augustus 1915 no. 580, met bijgevoegd brieven tussen de Russische gezant en de UC, 24 en 27 augustus 1915; 
NA 2.05.23/839, 30354: Sweerts de Landas Wyborgh aan Loudon, 16 juli 1915 no. 464. 
213 NA 2.06.079/1240: Allizé aan Van Aalst, 6 december 1915.  
214 NA 2.05.23/839: Snouck Hurgronje aan Loudon, n.d. [augustus 1915]. 
215 Oppenheimer, Stranger within, 246. 
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tussen Oppenheimer en Van Vollenhoven had daarom niet alleen maar negatieve gevolgen 
voor de NOT, zoals ook uit het vervolg van dit boek zal blijken. Of Van Vollenhoven meer had 
kunnen  bereiken  in  Londen,  blijft mede  daarom  enigszins  een  open  vraag. Dat Van Aalst 
door zijn poot stijf  te houden concessies wist  los  te peuteren die voor de Britten eigenlijk 
niet voor koehandel  in aanmerking kwamen (kopra en Braziliaanse koffie) geeft echter aan 
dat er  in de Britse opstelling wel degelijk meer rek zat dan Van Vollenhoven er uit wist  te 
halen.216 
  En  hoe  zit  het  met  de  overige  NOT‐bestuurders?  Zijn  die  “omgekocht”  door  de 
Britten met enkele aantrekkelijke concessies? Daar  lijkt het op het oog wel een beetje op. 
Het  Amsterdamse  cluster  van  de NOT  profiteerde  zeer  van  de mogelijkheid  om  Indische 
koffie  en  tabak  “NOT‐vrij”  aan  te  voeren. Omdat deze eigenlijk  alleen  in Duitsland op de 
markt gebracht konden worden, waren de investeringen van de bankiers in deze belangrijke 
cultuurgoederen  veilig  gesteld  en  waren  de  scheepvaartmaatschappijen  verzekerd  van 
lading. Bovendien kreeg Nederland dankzij deze concessie het de  facto monopolie over de 
hele Duitse koffie‐ en tabakmarkt. Tenslotte was bepaald dat de koffie en tabak exclusief op 
veilingen verkocht zou worden, zodat de prijzen door onderlinge concurrentie flink zouden 
stijgen! De concessie aangaande Braziliaanse koffie was bovendien voor Van Aalsts NHM van 
zeer  groot  belang. 217  Het  is  inderdaad  erg  aantrekkelijk  om  te  suggereren  dat  deze 
voordeeltjes  een meer dan  krachtige  stimulans  vormden  om het Agreement maar  aan  te 
nemen.  

Maar  zij beslisten daar niet alleen over.  In  laatste  instantie moest namelijk het hele 
NOT‐bestuur, niet alleen de “Amsterdamse” UC, akkoord gaan met het grotendeels door Van 
Vollenhoven uitonderhandelde Agreement. Uit de notulen van de vergadering waarin over 
de  ‘Engelsche  regeling’ werd gedebatteerd blijkt, dat maar één van de bestuursleden  zich 
stevig geroerd heeft tegen aanname: Ernst Heldring. Dit mag gezien zijn privé‐schrijfsels uit 
1917, waaruit  in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd geciteerd, geen verwondering 
wekken.  Heldrings  kritiek  was  echter  bepaald  niet  ingegeven  door  overwegingen  van 
internationaal‐juridische of vaderlandslievende aard, zoals zijn Herinneringen en dagboeken 
doen vermoeden. Integendeel: het ging Heldring primair om het belang van de KWIM en de 
KNSM, de  twee  stoomvaartlijnen waar hij  (mede) de  scepter over  zwaaide. Want hoewel 
Heldring  als  “Amsterdammer”  in  ieder  geval  indirect  enig  voordeel  had  bij  de  Indische 
concessies,  en  direct  bij  de  Britse  toezegging  om mediterraan  fruit  vervoerd  per  KNSM‐
vrachtschip “NOT‐vrij”  in Nederland te  laten  invoeren,  liep hij ook grote  inkomsten mis. De 
KNSM vervoerde namelijk Afrikaanse cacao vanuit neutraal Lissabon naar Duitsland, en de 
KWIM  deed  hetzelfde  vanuit  Afrika. Met  de  eerste  overeenkomst  van  11  april werd  de 
directe doorvoer naar Duitsland onmogelijk gemaakt, en met de tweede ook de uitvoer van 
in  Nederland  tot  chocola  bewerkte  cacao.  Dit  betekende  voor  zijn  bedrijven  een  grote 

                                                            

216 Dat blijkt uit BNA FO 382/206, 41707/15: Telegram Grey to Johnstone, 10 april 1915 no. 114; idem, 42815: 
Telegram Bertie to Grey, 12 april 1915 no. 202, 42884 met aantekening van Akers Douglas, 14 april 1915. 
217 Bij de Braziliaanse koffie was Van Aalst, zoals we gezien hebben, zelfs direct betrokken: de NHM had in de 
jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog namelijk flink geïnvesteerd in aanplant en afscheep van Braziliaanse 
Santos‐koffie, waarvan de oogst‐1914 nu in zijn geheel (en tegen forse winst) naar Duitsland kon worden 
verkocht. Van Driel, 'Koffiehandel', 185‐186. 
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verliespost.218  Heldring poogde daarom met een emotionele toespraak de Raad van Bestuur 
te overtuigen het concept‐Agreement dat Van Vollenhoven uit Londen had meegenomen, af 
te wijzen:  
 

De  heer  Heldring  meent  dat  wanneer  het  [Agreement]  aangenomen  wordt  aan  de 
Nederlandsche Industrie en geweldigen slag zal worden toegebracht. Spreker noemt cacao, 
tabak enz. Het druischt in tegen elk recht, het is vernederend en schadelijk. Wij zijn op die 
wijze  agenten  van  Engeland. Dit  zou  een  decisie  zijn die de N.O.T.  niet  kon  nemen, dat 
behoort  in  den Ministerraad  beoordeeld  te worden. Ook  van  Duitsche  zijde  kan  hierop 
aanmerking gemaakt worden. […] En als de Regeering er niet in gekend wordt, dan zoude 
men de regeling moeten publiceeren, om het publiek te  laten oordeelen. Dan zou men  in 
Engeland zien, dat men de publieke opinie  in Nederland tegen zich had. Het gaat volgens 
spreker niet aan, het Nederlandsche volk onvoorbereid en zonder het daarin van te voren 
te kennen voor dergelijke consequenties te stellen. De N.O.T. moet  in deze echter met de 
Regeering te rade gaan. 

 
Enkele  leden  toonden  zich  gevoelig  voor  deze  argumentatie,  maar  Van  Aalst,  Van 
Vollenhoven en ook Kröller waarschuwden de vergadering niet naar Heldring te luisteren. De 
NOT,  betoogden  zij,  was  nu  juist  opgericht  om  te  voorkomen  dat  de  regering  over 
volkenrechtelijke zaken die niet primair  in het Nederlands belang waren ruzie zou moeten 
zoeken met de Britten. Bovendien had Loudon al officieus aangegeven dat hij zich best in het 
Agreement kon vinden. En waarom ook niet? Het Agreement léék misschien wel nadelig, zo 
maakte Kröller aan Heldring duidelijk, maar het had een heel groot voordeel. Het bood de 
Nederlandse  industrie  en  handelswereld  namelijk  een  éénduidigheid  die  in  de  eerdere 
overeenkomsten ver te zoeken was. Zo had het feit dat lijnzaad, en de daaruit geperste olie, 
door de Britten van de ene op de andere dag tot contrabande was verklaard, voor bijzonder 
veel moeilijkheden gezorgd. De UC had alle zeilen moeten bijzetten om de lijnolieslagers tot 
een overeenkomst  te dwingen  en de Britse  Legatie  te bewegen  tot  een maand uitstel  te 
bewegen.  Het  vooruitzicht  om,  elke  keer  als  de  Britse  regering  een  nieuw  product  tot 
contrabande had verklaard, opnieuw  in zo’n situatie verzeild te raken, zal de  leden van de 
UC bepaald niet hebben aangestaan. Het was namelijk maar de vraag of een volgend conflict 
net zo makkelijk gesust kon worden. Als de  lijnolieslagers zich bijvoorbeeld aaneengesloten 
hadden, door waren gegaan met uitvoer naar Duitsland en bij binnenlands gebrek met een 
beschuldigende vinger richting NOT hadden gewezen, zouden de gevolgen niet te overzien 
zijn geweest. De “zachte” NOT, die per het Agreement overboord zou worden gezet, was dus 
helemaal  niet  zo  aantrekkelijk.  Hetzelfde  gold  voor  het  principe  van  rantsoenering, 
opgenomen  in de bepalingen van het Agreement, aldus Kröller. Op het eerste gezicht  leek 
importbeperking een kwalijke zaak, maar in feite ging het om codificatie van een maatregel 
die de Uitvoerende Commissie  tóch al had genomen: het  instellen van  importplafonds om 
voorraadvorming en daarmee fraude tegen te gaan.219 
                                                            

218 NA 2.06.079/1216, map VIII: Ernst Heldring aan CNH, 4 maart 1915 no. 959; NA 2.06.079/1216, map X: 
Commisssie van Nederlandsche Cacao‐ en Chocoladefabrikanten aan Posthuma, 23 maart 1915 reg. no. 1118; 
idem, map X: CNH aan Posthuma, 23 april 1915 no. 1118; NA 2.06.079/1238: RvB 23 maart 1915, 148‐149. Cf. 
BPNL IV, doc. nr. 351, 329‐330: KNSM‐directie aan Loudon, 18 maart 1915. 
219 NA 2.06.079/1239: RvB 9 juli 1915, 166‐171, citaat op 167. 
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  De redenatie dat het Agreement een noodzakelijke hervorming van de NOT vormde 
die weliswaar  de  bewegingsvrijheid wat  inperkte maar  aan  de  andere  kant  stabiliteit  en 
beheersbaarheid opleverde,  en ook nog  eens  voor  een belangrijk deel  gebaseerd was op 
ideeën  die  van  de  Trustmaatschappij  zélf  afkomstig waren,  leek  voldoende  om  de  NOT‐
bestuurders  over  te  halen  hun  handtekening  onder  het  Agreement  te  zetten.  Dat 
bovenstaande  uitleg  nota  bene  afkomstig was  van  Kröller,  die  bepaald  niet  tot  de meest 
Entente‐freundliche  of  Indisch‐geörienteerde  NOT‐ers  behoorde,  spreekt  wat  dat  betreft 
boekdelen.  Daarbij  moet  niet  worden  vergeten  dat  ook  onder  het  Agreement  de  héle 
Nederlandse  zakenwereld, niet  alleen de Amsterdammers, nog behoorlijke  voordelen had 
van de NOT. De handel in overzeese goederen of hun in Nederland bewerkte producten kon 
in  principe  gewoon  doorgaan,  en Nederlandse  bedrijven  zouden  voldoende  grondstoffen 
kunnen krijgen om  in de behoefte van de eigen bevolking te voorzien. Dat was  in onzekere 
oorlogstijden  een  groot  goed.  Rantsoeneringen  en  distributiebureaus  voorkwamen 
bovendien oneigenlijke concurrentie. Tenslotte veranderde het Agreement maar weinig aan 
de voordelen die de NOT‐bestuurders genoten van de wijze waarop de Trustmaatschappij 
was  opgezet:  reders  bleven  profiteren  van  veiligheid  op  zee,  en  bankiers  van  het 
garantiesysteem. 

Minister  Loudon was  informeel  gevraagd  of  hij  bezwaren  had  tegen  tekening  van 
zowel de overeenkomst van april 1915 als de Agreement van juli, en in beide gevallen had hij 
zijn fiat gegeven.220 De ministeriële steun was echter  informeel: als  lid van de regering had 
Loudon  immers  helemaal  niets  te  maken  met  besluiten  genomen  door  een  particulier 
bedrijf. Bovendien kon de regering van een soeverein neutraal land formeel niets van doen 
hebben met  regelingen waarbij de  im‐ of de  export op  last  van  een derde partij werden 
beperkt.221 De  impliciete  goedkeuring  van  Loudon was  dan  ook  gegeven  op  persoonlijke 
titel,  zonder  overleg met  zijn  collega‐ministers, maar werd  door  de NOT wel  opgevat  als 
zijnde  gedaan  namens  de  hele  Nederlandse  regering.222 Dit  zou  verstrekkende  gevolgen 
hebben voor de verhouding  tussen NOT en de Nederlandse regering,  in het bijzonder met 
ministers  Loudon, Posthuma en  Treub.  Tegelijkertijd  zorgden de diverse  afspraken  tussen 
Trustmaatschappij  en  de  Britten,  uitmondend  in  het  Agreement,  er  indirect  voor  dat  de 
Trustmaatschappij  zich  ook moest  gaan  bemoeien met  nóg  een  nieuw  beleidsterrein:  de 
handel tussen Nederland en Duitsland. 

                                                            

220 Dagboek Van Aalst, 9 maart 1915, 108; 13 juli 1915, 160. 
221 Loudon vraagt de CNH bijvoorbeeld om de regering op geen enkele manier in de regelingen te betrekken, en 
om de onderhandelingen in Nederland zoveel mogelijk mondeling, en niet schriftelijk, af te doen. NA 
2.05.23/840, 9897: Loudon aan Commissie voor den Nederlandschen Handel, 16 maart 1915 afd. I en II no. 
10419; idem, 11230: Commissie voor den Nederlandschen Handel aan Loudon, 16 maart 1915.  
222 Treub vroeg de UC eind mei 1915 naar de exacte inhoud van de overeenkomst van april 1915; deze had 
Loudon dus niet met hem doorgesproken (NA 2.06.079/1238: UC 28 mei 1915, 298). En eind juli 1915 vroeg 
Posthuma aan Van Aalst een kopie van het nieuwe Agreement; hij was dus ook niet door Loudon op de hoogte 
gebracht (Dagboek Van Aalst, 23 juli 1915, 162). 
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Hoofdstuk 5: De NOT en de Nederlandse export 
 
5.1 – De publiek/private organisatie van de Nederlandse uitvoer 
 
In  de  decennia  voor  de  Eerste  Wereldoorlog  was  Duitsland,  net  als  Nederland,  steeds 
afhankelijker  geworden  van  internationale  handel.  De  Duitse  landbouwproductie  kon, 
ondanks de import van grote hoeveelheden kunstmest en veevoer, geen gelijke tred houden 
met de bevolkingsgroei, waardoor belangrijke levensmiddelen als zuivel, vis, vlees, eieren en 
plantaardige  oliën  in  steeds  grotere  hoeveelheden  ingevoerd moesten worden.  Ook  een 
groot aantal luxeproducten als cacao, tabak en thee, die gedurende de tweede helft van de 
negentiende  eeuw  langzamerhand  gemeengoed  waren  geworden,  werd  uit  het  (verre) 
buitenlanden  aangevoerd.  En  tenslotte was  ook  de Duitse  industrie  sterk  afhankelijk  van 
import van grondstoffen, zoals vlas, olie,  ijzererts,  lijnzaad en petroleum. Tegelijkertijd was 
de  Duitse  economie  ook  afhankelijk  van  export:  het  Keizerrijk  exporteerde  bijvoorbeeld 
grote  hoeveelheden  steenkool  en  industrieproducten  als  staal  en  chemicaliën.1 De  Britse 
economische oorlogsmaatregelen en het optreden van de NOT vormden dan ook een flinke 
streep door de Duitse  rekening;  zeker na het  tekenen  van het Agreement was de  rol  van 
Nederland als Duits doorgeefluik – op de  in het vorig hoofdstuk genoemde uitzonderingen 
na – vrijwel uitgespeeld. Tot overmaat van ramp werden in de loop van 1915 ook in andere 
neutrale Europese landen op de NOT‐leest geschoeide instellingen opgezet. 

Economische oorlogvoering, de NOT en de onverwacht  lange duur van de oorlog – 
vrijwel niemand had aanvankelijk gedacht dat deze langer zou duren dan een paar maanden 
– zorgden er voor dat de economische verhouding tussen Nederland en Duitsland radicaal 
veranderde. Want hoe moeizamer het overzeese handelsverkeer verliep, des te belangrijker 
werden de handelspartners die niet van de Centralen gescheiden werden door een cordon 
geallieerde  handelsschepen  of  door  vijandige  troepen  bezet  gebied.  De  sterk  vergrote 
interesse  vanuit  Duitsland  –  en  andere  Centrale  landen,  zoals  Oostenrijk‐Hongarije  –  in 
Nederlandse  handelswaren  leidden  tot  een  grote  koopwoede,  die  zich  primair  richtte  op 
landbouwproducten. Want  de  Entente  beperkte  vanaf  april  1915  niet  alleen  de  directe 
aanvoer van voedingsmiddelen naar Duitsland en haar bondgenoten, maar ook van veevoer, 
kunstmest en ander landbouwhulpstoffen uit Zuid‐Amerika.2 Het werd dus steeds moeilijker 
om  de  Duitse  landbouwopbrengst  op  peil  te  houden,  of  Duitse  varkens  van  voldoende 
veevoer te voorzien.3 Bovendien voerde de Centrale  legers aan de ene kant druk uit op de 
boeren om hun productiviteit  te  verhogen  ten bate  van de  veldkeuken,  terwijl  zij  aan de 
andere kant diezelfde productiviteit onder druk  zette. Zo had het Duitse  leger een niet  te 
stillen  honger  naar  nieuwe  dienstplichtigen,  die  voor  een  belangrijk  deel  van  het  land 
moesten komen, waardoor het  zaaien, oogsten, melken en  slachten vaak maar met halve 
kracht  kon  gebeuren. Ook  in  de  strijd  om  de  schaarser wordende  grondstoffen  voor  de 
landbouw moest het Duitse opperbevel kiezen tussen twee kwaden: diezelfde ingrediënten 

                                                            

1 Hardach, Der Erste Weltkrieg, 26‐27; Feldman, Army, Industry and Labor, 54, 98; Roerkohl, Hungerblockade 
und Heimatfront, 18. 
2 De Duitse chemische en staal‐industrie produceerde weliswaar (als bijproduct) enige kunstmeststoffen, maar 
lang niet voldoende om de overzeese aanvoer te kunnen vervangen. 
3 Hardach, Der Erste Weltkrieg, 121; Ferguson, Pity of War, 251‐252. 
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die de Pruisische grond een  stevige vitamine‐injectie moesten geven, konden  immers ook 
worden gebruikt voor de productie van zware explosieven. Vaak werd de voorkeur gegeven 
aan  het  maken  van  bommen  en  granaten  boven  de  beduidend  minder  krijgshaftige 
meststoffen.4 Ook  in  Duitslands  voornaamste  bondgenoot  Oostenrijk‐Hongarije,  dat  een 
belangrijk  deel  van  zijn  landbouwgrond  verwoest  zag  door  een  Russische  inval  in  het 
Hongaarse rijksdeel, waren tekorten  in de voedselvoorziening aan het ontstaan. Conflicten 
tussen  beide  rijksdelen  over  de  verdeling  van  voedsel  en  een  bijzonder  ineffectief 
distributieapparaat zorgden er voor dat vooral in het Oostenrijkse deel schaarste en gebrek 
aan de meest basale bestaansmiddelen ging heersen.5  

Om hun steeds magerder wordende dieet aan te vullen, gingen de Centralen dus op 
hamstertocht  in de  aan Duitsland  en Oostenrijk‐Hongarije  grenzende neutrale  landen. De 
Nederlandse regering stelde zich hier al enkele weken na het uitbreken van de oorlog tegen 
in  het  geweer,  om  te  voorkomen  dat  het  land  helemaal  zou worden  leeggegeten.  In  dit 
hoofdstuk zal ik laten zien hoe zij dat deed, en welke – tot nu toe sterk onderbelichte, maar 
cruciale  –  rol  de  NOT  daarin  speelde.6   De  aanvankelijk  harmonieuze  samenwerking  liep 
echter stuk, met verstrekkende gevolgen voor zowel de verhouding tussen NOT en regering, 
de  interne verhoudingen binnen het steeds groter en  ingewikkelder wordende geheel van 
Crisisinstellingen,  als ook binnen de Trustmaatschappij  zelf. Ook de  verhouding  tussen de 
NOT en de Centralen, vooral de Duitse regering, speelt een belangrijke rol in dit hoofdstuk. Ik 
zal  laten zien waarom Duitsland zich niet verzette tegen de oprichting van de NOT en zelfs 
overwoog nauw met haar samen te werken, maar ook waarom de Duitse regering zich toch 
langzamerhand  afkeerde  van  de  Trustmaatschappij  en  haar  invloed  op  het  Nederlandse 
regeringsbeleid actief ging bestrijden. 

 
5.2 – De Rijks Centraal Bureaus 
 
Terwijl België  in augustus 1914 werd overspoeld door een overmacht aan Duitse soldaten, 
vond in Nederland een invasie van een heel andere orde plaats. Hordes Duitse handelslieden 
verdrongen  zich om kamers  te boeken  in hotels  in Nederlandse  steden, met als opdracht 
alles te kopen wat men thuis weer verkopen kon. Rusland, Frankrijk, Groot‐Brittannië en hun 
bondgenoten  en  overzeese  gebiedsdelen  waren  sinds  het  uitbreken  van  de  oorlog  voor 
Duitse en Oostenrijkse handelaars niet meer toegankelijk, handelsverkeer in Duitse schepen 
was door de Geallieerde vloot onmogelijk gemaakt, en er was dus dringend behoefte om 
plotseling onbereikbaar geworden goederen te vervangen. De Duitse regering ondersteunde 
deze koopwoede van harte door alle protectionistische maatregelen, die zij voor de oorlog 
getroffen  had  om  de Duitse  landbouw  tegen  te  grote  concurrentie  uit  het  buitenland  te 

                                                            

4 Chickering, Imperial Germany, 32‐35, 41‐44, 46; Roerkohl, Hungerblockade und Heimatfront, 317; Chambers, 
War behind the War, 151‐152; 545 aldaar voetnoot 59; Frey, 'Deutsch‐niederländische 
Wirtschaftsbeziehungen', 100. 
5 Okey, Habsburg Monarchy, 382, 385. 
6 Van Manen besteedt er in haar gedenkboek maar twee, wel zeer algemene, bladzijden aan (Van Manen, NOT 
II, 60‐61). Ook Treub, die een stuk uitgebreider op de problematiek ingaat, noemt de rol van de NOT niet 
(Treub, Oorlogstijd, 39‐75). Hetzelfde geldt voor Peereboom Voller, Distributiewetgeving, 20‐28. 
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beschermen,  in  één  klap  in  te  trekken. 7  Daardoor  maakte  vooral  de  Nederlandse 
landbouwsector binnen een tijdsspanne van enkele weken een radicale transformatie door: 
werd  voor  het  uitbreken  van  de  oorlog  een  behoorlijk  deel  van  de  Nederlandse 
landbouwproducten nog in Groot‐Brittannië verkocht8, na augustus 1914 verdwenen vrijwel 
alle Nederlandse groenten, fruit, zuivel en vlees over de Duitse grens. Niet alleen konden de 
oude klanten aan de overzijde van de Noordzee niet meer opboksen  tegen de prijzen die 
hun Duitse en Oostenrijkse concurrenten wilden betalen, maar zij hadden ook nog het extra 
nadeel dat  transport over  zee  in oorlogstijd onzekerder, gevaarlijker en  (daarom) duurder 
was dan naar het gemakkelijk per spoor of rijnlichter bereikbare Duitsland.9 
   De  koopmansinvasie  vanuit  het  oosten  dwong  de  Nederlandse  regering  al  in  de 
eerste oorlogsweken tot het nemen van maatregelen. Het gevaar bestond namelijk dat de 
Duitsers  alle  goederen  zou  wegkapen  voor  de  neuzen  van  de  legerleiding,  die  proviand 
moest inkopen voor het mobiliserende leger. Om te voorkomen dat het Nederlandse leger in 
deze kritieke  tijd  zonder plunje en proviand kwam  te  zitten, werd op 3 augustus 1914 de 
Levensmiddelenwet aangenomen, die ook in hoofdstuk 2 al kort behandeld is. Dankzij deze 
wet  kreeg  de  regering  de  bevoegdheid  om  bij  Koninklijk  Besluit  de  uitvoer  van  bepaalde 
artikelen  te  verbieden. 10  Onmiddellijk  werden  er  KB’s  uitgevaardigd  die  uitvoer  van 
legerbenodigdheden  (inclusief voedsel voor de Stellingen van de Vesting Holland) en goud 
(in verband met de kredietcrisis van begin augustus 1914) strafbaar maakten.11 Daarbij kreeg 
de  regering nog enkele  instrumenten  in handen om prijsopdrijving en het vasthouden van 
voorraden  tegen  te  gaan,  om  zo  te  voorkomen  dat  de  legerleiding  door  speculanten  zou 
worden tegengewerkt.  Om de Duitsers niet te zeer te ontrieven en om er voor te zorgen dat 
voor  3  augustus  1914  gesloten  contracten  gewoon  uitvoerbaar  bleven,  werd  de 
Levensmiddelenwet  op  15  augustus  aangevuld  met  de  bepaling  dat  de  regering 
uitzonderingen op haar eigen regel mocht  toestaan. Het Ministerie van Oorlog, dat  toezag 
op  de  bevoorrading  van  de  troepen,  kon  een  uitvoervergunning  afgeven  waardoor  ten 
uitvoer verboden goederen toch de grens mochten passeren.12  
  Mede dankzij de uitvoerverboden  kon de mobilisatie worden  afgerond  zonder dat 
het  leger gebrek  leed. Maar de Duitse koophonger was nog  lang niet gestild,  zeker nadat 
geallieerde maatregelen op zee het steeds moeilijker maakte om contrabandegoederen van 
overzee  naar Nederland  (en  van  daar  naar Duitsland)  te  vervoeren. Dit  dreef  prijzen  van 
Nederlandse  goederen,  die  als  vervanging  konden  dienen,  op  en  putte  voorraden  uit. 
Basislevensmiddelen  als  aardappelen  en  melk  dreigden  daardoor  voor  de  economisch 
zwakkere groepen in de samenleving onbetaalbaar te worden. Treub, toen nog minister van 
Landbouw,  Handel  en  Nijverheid,  stelde  zijn  collega  Nicolaas  Bosboom  van  Oorlog  half 

                                                            

7 Smidt, De regulering, 104; Frey, 'Deutsch‐niederländische Wirtschaftsbeziehungen', 97. 
8 Zie hoofdstuk 1. 
9 BNA FO 368/1026, 48407: Johnstone aan Grey, 14 september 1914 no. 120 Commercial, Confidential, met 
bijgevoegd een 'Memorandum' van Oppenheimer, n.d. Cf. Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 105‐106. 
10 Kraaijestein, 'Lokale noden', 64‐66; Volksmaars, 'In‐, uit‐ en doorvoer', 87‐88. De wet staat in zijn geheel 
afgedrukt in Uitvoerverboden, 3‐5. 
11 Bosboom, In moeilijke omstandigheden, 11‐12; Smidt, De regulering, 9; Peereboom Voller, 
Distributiewetgeving, 20. 
12 Bekrachtigd per KB op 28 augustus 1914 (Staatsblad 432). 
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augustus 1914 daarom voor om hem een beslissende stem te geven in het uitvaardigen van 
uitvoerverboden.13 Mocht de voorraad van een bepaald landbouwproduct dan te laag of de 
prijs er van te hoog worden, dan kon hij de grens tijdelijk sluiten voor uitvoer. Zo werden in 
de  loop van augustus en  september een aantal uitvoerverboden afgekondigd, die vaak na 
enkele weken weer werden ingetrokken.14 Het voortdurende gegoochel met uitvoer zorgde 
echter  voor  een  zeer  onstabiele  prijsontwikkeling.  Bovendien  kwamen  veel  Nederlandse 
producenten  in de problemen omdat hun orders afhankelijk werden van de voor hen vaak 
volstrekt willekeurige afkondiging en  intrekking van uitvoerverboden. Er moest  iets anders 
gevonden  worden,  vond  ook  minister  Treub,  om  ondanks  de  verstoringen  in  de 
marktwerking  zowel de Nederlandse exporteconomie  zo goed en  zo kwaad als dat kon  in 
stand  te houden als voldoende producten van eigen bodem  in het  land  te houden om de 
bevolking te voeden.15  
  Treub deed zijn bijnaam ‘Minister Voorwaarts’ opnieuw eer aan door ook voor deze 
kwestie  binnen  een  mum  van  tijd  met  een  oplossing  te  komen  die  zowel  exporteurs, 
producenten als consumenten in Nederland tevreden moest stellen. De aanleiding voor zijn 
interventie was een dreigend tekort aan suiker. Groot‐Brittannië haalde voor augustus 1914 
het merendeel van haar suiker uit Rusland en Duitsland, maar beide  landen waren door de 
oorlogstoestand onbereikbaar geworden.16 Rietsuiker uit  Java kon een deel van het  tekort 
opvullen,  maar  de  Britten  wilden  meer  en  begonnen  ook  op  Nederlandse  kleigrond 
gekweekte  suikerbieten,  en  de  daaruit  gewonnen  bietsuiker,  op  te  kopen.  Van  Duitse 
concurrentie hadden ze geen last: de Centrale landen produceerden zelf genoeg suiker. Om 
te  voorkomen  dat  de Britten  alles opkochten  en  er  voor  eigen  gebruik  geen  suiker meer 
overbleef, werd op 7 augustus 1914 een uitvoerverbod uitgevaardigd. Maar al snel trokken 
de suikerproducenten aan de bel: er werd in Nederland namelijk meer suiker geproduceerd 
dan de binnenlandse markt moest opnemen, en zij waren dus bang hun productie te moeten 
inkrimpen  en mensen  te  ontslaan. Maar  het  uitvoerverbod weer  opheffen  zou  ook  voor 
scheve  gezichten  zorgen.  De  Britten  waren  namelijk  vooral  geïnteresseerd  in  ruwe, 
ongeraffineerde suiker, waardoor Nederlandse suikerraffinaderijen flinke inkomsten zouden 
mislopen en op hun beurt mensen moeten ontslaan. Nu was de werkloosheid door de Britse 
aanhoudingen  op  zee  in  de  eerste  oorlogsmaanden  toch  al  sterk  gestegen  en  Treub,  de 
verantwoordelijk minister, was vastbesloten het aantal werklozen niet nog verder  te  laten 
oplopen.17  

Treub  ging  daarom  met  de  drie  betrokken  partijen  (exporteurs,  producenten  en 
raffinadeurs) om  tafel  zitten en presenteerde hen een plan om export mogelijk  te maken 
zonder de raffinage buiten spel te zetten én zonder dat Nederland binnen de kortste keren 
opnieuw  zonder  suiker  zou komen  te  zitten. Exporteurs  zouden uitvoervergunningen voor 
suiker krijgen, mits zij een wekelijks vastgesteld percentage daarvan tegen maximumprijzen 

                                                            

13 Bosboom, In moeilijke omstandigheden, 12‐13. 
14 Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 108. 
15 Zie een toespraak van Treub, gehouden op 26 augustus 1914, in de Tweede Kamer. Deze toespraak is 
integraal afgedrukt in de Nieuwe Courant, 27 augustus 1914. Cf. Treub, Oorlogstijd, 55. 
16 Voogd, 'Brusselsche suikerconventie'. 
17 De Nieuwe Courant van 27 augustus 1914 bevat een verslag van een toespraak van Treub in de Tweede 
Kamer, waarin hij belooft zich extra in te zetten voor het behoud van werkgelegenheid. 
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ter beschikking zouden stellen aan de  regering, die het zou gebruiken om de Nederlandse 
consument van voldoende en goedkope suiker  te voorzien. Van de hoeveelheid suiker die 
niet  voor  Nederlandse  consumptie  nodig  was,  werd  bovendien  bepaald  dat  voor  een 
bepaald  deel  alleen  uitvoervergunningen  zouden  worden  vergeven  als  de  suiker  in 
Nederland  geraffineerd  zou  worden.  Een  speciale  commissie,  die  bestond  uit 
vertegenwoordigers  van  alle  drie  de  betrokken  belangengroepen, werd  verantwoordelijk 
gemaakt voor de uitvoering van de regeling, maar de uiteindelijke beslisbevoegdheid bleef 
aan  de  regering  voorbehouden.  Eind  september werd  de  uitvoer  van  suiker,  volgens  de 
regels van dit nieuwe systeem, hervat.18 
  Het succesvolle suikerexperiment kreeg al snel navolging. Op 26 en 29 oktober 1914 
werd  de  uitvoer  van  boter  en  kaas  namelijk  eerst  verboden,  om  daarna  gereguleerd  te 
worden  via een  systeem dat  vrijwel  identiek was aan de  regeling die met de  suikerheren 
getroffen  was.  Voor  zowel  boter  als  kaas  werd  een  ‘Rijks  Centraal  Bureau’  opgezet, 
waarbinnen  vertegenwoordigers  van  de  belanghebbenden  bij  productie,  bewerking  en 
uitvoer  samenkwamen  om  toe  te  zien  op  de  beschikbare  voorraad  voor  binnenlands 
verbruik  en  de  distributie  daarvan  naar  de Nederlandse  consument. Deze  bureaus  vielen 
formeel onder het ministerie van LNH, maar kenden een grote mate van zelfstandigheid: ze 
mochten  bijvoorbeeld  zelf  bepalen  of  en  aan  wie  er  uitvoerlicenties  afgegeven werden, 
waarbij een evenwichtige  samenstelling van de bureaus  (idealiter een eerlijke afspiegeling 
van de verschillende belangen binnen de sector) moest waken tegen vriendjespolitiek. Juist 
die zelfstandigheid zal de minister sterk hebben aangesproken. Zijn eigen staf was al meer 
dan  overbezet  door  alle  nieuwe  taken  die  hij  kreeg  toebedeeld  als  gevolg  van  de 
oorlogsomstandigheden,  en  de  mogelijkheid  om  prijsbeheersing  en  export  van 
levensmiddelen  uit  te  besteden  was  daarom  bijzonder  aantrekkelijk.  Bovendien  misten 
Treubs  ambtenaren  vaak  de  vereiste  technische  kennis:  in  het  geval  van  de  suikerexport 
moest  bijvoorbeeld  berekend worden welk  percentage  van  de  exportsuiker  geraffineerd 
moest worden  om  volledige werkgelegenheid  te  garanderen.  Tenslotte wilde  de minister 
voorkomen  dat  hij  de  uitgifte  van  bepaalde  uitvoerlicenties  in  de  Kamer  zou  moeten 
uitleggen. Door dit aan de Bureaus over te laten kon hij critici simpelweg verwijzen naar de 
belanghebbenden  zelf.  En  mochten  er  serieuze  misstanden  geconstateerd  worden, 
redeneerde  Treub,  kon  hij  altijd  nog  sleutelen  aan  de  samenstelling  van  de  Bureaus. 
Posthuma, die Treub opvolgde na  zijn verhuizing naar Financiën,  zette het beleid van  zijn 
voorganger gewoon door, zoals blijkt uit tabel 5.1.19 
 
Tabel 5.1: De Rijks Centraal Bureaus, 1914‐1915  
 
Instellingsdatum  Naam 

23 september 1914 
Commissie van advies bij de uitvoering van de te nemen maatregelen in zake 
de gedeeltelijke opheffing van het uitvoerverbod van suiker 

26 oktober 1914  Rijks Centraal Bureau voor de uitvoer van kaas 

29 oktober 1914  Rijks Centraal Bureau voor de uitvoer van boter 

                                                            

18 Treub, Oorlogstijd, 45‐47; Verslagen vol. VII, 9‐10. 
19 Treub, Oorlogstijd, 65‐67, Smidt, De regulering, 11‐12; Peereboom Voller, Distributiewetgeving, 26; Rijks 
Centraal Bureau voor den Uitvoer van Kaas, 1‐2; Verslagen vol. X, 65‐66. 
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8 maart 1915 

Per 8 maart 1915 werd de Rijkszuivelinspecteur te Leiden belast met de 
uitvoer van de regelingen voor de export van kunstspijsvetten, producten van 
runder‐ en varkensvet uit het buitenland afkomstig, en van andere dierlijke 
vetten. De Rijkszuivelinspectie functioneerde voor deze landbouwproducten 
dus als Rijks Centraal Bureau. 

27 maart 1915 
Rijks Centraal Bureau tot regeling van den afzet van varkens en 
varkensvleesch 

10 april 1915*  Rijks Centraal Bureau tot regeling van den uitvoer van aardappelen 

16 juni 1915  Rijks Centraal Bureau tot regeling van den uitvoer van pluimvee 

21 augustus 1915 

Per 21 augustus 1915 werd de secretaris van de Nederlandsche 
Tuinbouwraad belast met de uitvoer van de regelingen voor de export van 
groenten en peulvruchten. De Tuinbouwraad functioneerde voor deze 
landbouwproducten dus als Rijks Centraal Bureau. 

 
* Tot begin 1915 werd de aardappelexport geregeld via de Directie van den Landbouw van het 
ministerie van LNH. Het Rijksbureau werd na de aardappeloogst op 15 juni 1915 weer opgeheven, 
zodat het overschot aan niet‐houdbare aardappelen snel en efficiënt kon worden uitgevoerd. 
Bovendien was het prijspeil van aardappelen in de Centrale landen door de overvloedige oogst 
gedaald.  
Bron: Soer, Aardappelendistributie, 47‐50; Gruythuysen, Inventaris archieven crisisinstellingen, 171‐
220; Smidt, De regulering, 15‐16. 

 
Maar  al  snel  dwongen  overwegingen  van  diplomatieke  aard  de  regering  om  tóch  een 
actievere rol te gaan spelen in het uitvoerbeleid dan Treub had voorzien. Het ministerie van 
Buitenlandse  Zaken  werd  namelijk  overspoeld  met  klachten  uit  Berlijn  en  Wenen  over 
schijnbare Nederlandse willekeur bij het uitvaardigen van uitvoerverboden en het vergeven 
van  vergunningen. De Duitse  regering  beschuldigde  de Nederlandse  ervan  veel  te weinig 
welwillendheid  te  tonen  in  de  onderlinge  handelsrelaties,  en  dreigde met  economische 
tegenmaatregelen. Ook de Entente hield de Nederlandse uitgifte van exportlicenties  in de 
gaten, en  verweet  Loudon  juist dat door de  al  te  vrijgevige  afgifte  van exportlicenties de 
Nederlandse uitvoerverboden volstrekt illusoir gemaakt zouden worden. Exportbeleid raakte 
dus direct aan de Nederlandse neutraliteitspolitiek en Loudon wilde daarom ook een stem 
hebben  in de uitvoerregulering.20 Resultaat  van  Loudons  voorstel was de  vorming  van de 
zogeheten  Interdepartementale Commissie, waarin  afdelingschefs  alle  departementen  die 
betrokken  waren  bij  de  export  (naast  LNH  en  Buitenlandse  Zaken  ook  Financiën,  het 
departement  dat  de  douane  aanstuurde,  en  Oorlog,  dat  de  bevoorrading  van  leger  en 
stellingen  in  de  gaten  moest  houden)  vanaf  begin  november  1914  wekelijks 
bijeenkwamen.21 
  Posthuma betrok naast de belanghebbenden en de Interdepartementale Commissie 
bovendien  nog  een  derde  partner  bij  de  exportregeling:  het  Koninklijk  Nationaal 
Steuncomité  1914 22 ,  in  het  bijzonder  zijn  twee  commissies  waarin  respectievelijk 
landbouwers en  industriëlen  samenkwamen om particuliere  initiatieven  ter ondersteuning 

                                                            

20 NA 2.05.23/665: Loudon aan Treub, 27 oktober 1914. 
21 Dagboek Van Aalst, 10 november 1914, 116‐117. 
22 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2. 
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van de economische politiek van de regering te bespreken en zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen.23 Deze  twee subcommissies waren begin 1915 verzelfstandigd als de Commissie 
voor  de  Voeding  van  Mensch  en  Dier,  onder  leiding  van  J.T  Linthorst  Homan,  en  de 
Nijverheidscommissie,  met  prof.  I.P.  de  Vooys  aan  het  hoofd.24 Posthuma  had  bij  zijn 
aantreden al beloofd dat hij geen besluiten op  landbouwgebied zou nemen zonder dat de 
betreffende organisaties zouden worden geraadpleegd25, en hij lijkt dezelfde houding aan te 
hebben  genomen wat  betreft  de  industrie. De  beide  Subcommissies  kregen  dan  ook  een 
belangrijke adviserende taak  in de exportpolitiek. Ze gaven bijvoorbeeld advies over welke 
artikelen uitgevoerd konden worden, de stand van werkgelegenheid, voorraden en prijzen, 
en soms deden ze zelfs voorstellen voor het invoeren van uitvoerverboden.26 
 
5.3 – Austausch 
 
Net  als  de  Nederlandse  vroeg  en  kreeg  de  Duitse  regering  bij  de  organisatie  van  de 
oorlogseconomie  hulp  van  het  zakenleven.  Industrieel  Walther  Rathenau  organiseerde 
bijvoorbeeld  de  Kriegsrohstoffabteilung  (KRA),  waarin  fabrikanten  en  legerleiding 
samenwerkten  om  de  productie  van  oorlogsmateriaal  en  de  aanschaf  van  grondstoffen 
daarvoor  optimaal  in  te  stellen  op  de  behoeften  van  het  leger.27 Ondertussen  ontwierp 
Albert  Ballin,  directeur  van  de  Hamburg  Amerika  Linie,  plannen  voor  de  georganiseerde 
aankoop van voedsel in het buitenland. Want hoewel er na het uitbreken van de oorlog nog 
bepaald  geen  hongersnood  heerste,  had  de  Duitse  regering  verzuimd  om  voldoende 
voorraden  aan  te  leggen.  En  de  Duitse  handelaars  die  zich  over  het  nabije  neutrale 
buitenland hadden verspreid, kochten vooral die goederen waaraan onmiddellijk gebrek of 
behoefte was, of waarmee veel geld te verdienen viel. Ballin wilde  juist  inkopen doen met 
het oog op de langere termijn, zodat het Duitse volk ook na de eerste oorlogsweken zo min 
mogelijk zou hoeven te lijden onder tekorten of prijsstijgingen.28 Omdat de scheepvaart van 
Duitsland naar de VS toch stil lag, bood hij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 
kantoren  en  zelfs  een  deel  van  zijn  personeel  aan  om  dienst  te  doen  als  centrale 
inkoopdienst;  een  aanbod  dat  met  graagte  geaccepteerd  werd.  De  organisatie  en 

                                                            

23 Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914, 7‐11. 
24 Ritter, De donkere poort I, 174‐5; Documenten voor de economische crisis III, 1‐8; Treub, Herinneringen, 309‐
311; Van der Mandere, 'Twee belangrijke crisislichamen', 205‐207. 
25 NA 2.19.120/608: Bestuursvergadering Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité, 22 oktober 1914. Tijdens 
deze vergadering merkte voorzitter Linthorst Homan op dat Posthuma, in tegenstelling tot zijn voorganger 
Treub, de plechtige belofte had gedaan dat hij ‘in ’t vervolg geene beslissingen meer genomen zouden worden 
over zaken, die in nauw verband stonden met den belangen van den Landbouw, zonder vooraf het Landbouw 
Comité of vertegenwoordigers van vakvereenigingen op landbouwgebied te hebben geraadpleegd’. 
26 Beide commissies verstrekten Posthuma nog tijdens de oorlog een officieel rapport van hun geschiedenis en 
werkwijze. NA 2.06.079/851: Nijverheidscommissie aan Posthuma, 20 oktober 1916, met bijgevoegd een 
ongetiteld en ongedateerd stuk over de werkzaamheden van de Nijverheidscommissie; NA 2.06.079/756: 
Handgeschreven ongedateerd rapport (ca. 1917) over de werkzaamheden van de Commissie voor de Voeding 
van Mensch en Dier. 
27 Chickering, Imperial Germany, 32‐40; Feldman, Army, Industry and Labor, 45‐52. 
28 Hij was één van de eersten die rekening hield dat de oorlog ook tot in de winter van 1915 zou kunnen duren, 
en wilde daarom bijvoorbeeld ook producten kopen (zoals Nederlandse eieren) die in de zomer van 1914 nog 
niet, maar na enige maanden wél schaars zouden kunnen worden. Cecil, Albert Ballin, 215‐218 
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financiering van al deze aankopen werden al snel  te veel voor Ballin c.s., en daarom werd 
eind december 1914 besloten tot een drastische reorganisatie. Ballins privé‐organisatie werd 
omgevormd  tot de Zentral Einkaufs Gesellschaft GmbH  (ZEG), waarin naast het Duitse Rijk 
ook verschillende Bondsstaten en enkele grote bedrijven deelnamen. De nieuwe organisatie 
werd in Berlijn gevestigd, zodat het ministerie van Binnenlandse Zaken strikter toezicht kon 
houden.  In de Raad van Bestuur van de ZEG zetelden de crème de  la crème van de Duitse 
zakenwereld:  Ballin  zelf,  kolen‐  en  staalmagnaat  Hugo  Stinnes,  Eberhard  Freiherr  von 
Bodenhausen‐Degener  namens  spoorweg‐  en wapenfabrikant  Friedrich  Krupp  AG  en  Carl 
Melchior, firmant van de bank M.M. Warburg & Co.29 
  De  oprichting  van  de  ZEG  vormde  een  eerste  stap  naar  intensievere  Duitse 
overheidsbemoeienis met  de  handel met  de  neutralen,  haar  entree  op  de  Nederlandse 
markt bewees dat er nog een lange weg te gaan was. Want hoewel Ballin graag had gezien 
dat  zijn  organisatie  het  absolute monopolie  zou  krijgen  over  alle  staatsinkopen,  liet  de 
bureaucratische structuur van het Duitse Rijk dat in de praktijk niet toe. Elk Duits legercorps 
had  bijvoorbeeld  zijn  eigen  Intendantur  die  onafhankelijk  opereerde  van  legerleiding  of 
ministerie,  en  deze  richtten  eigen  privé‐inkooporganisaties  in.  Bij  haar  inkoopacties  in 
Nederland  kreeg  de  ZEG  dus  concurrentie  van  het  leger  zelf.  Daarnaast  gingen  ook 
vertegenwoordigers  van  Duitse  steden  en  deelstaten  zelfstandig  op  koopjesjacht  in  het 
buurland,  evenals  vertegenwoordigers  van  het  Duitse  Rode  Kruis,  én  van  al  hun 
tegenhangers  uit  bondgenoot  Oostenrijk‐Hongarije  (waar  de  duale  staatsstructuur  werd 
doorgetrokken  in  de  oorlogsorganisatie,  resulterend  in  aparte  instellingen  voor  beide 
Rijkshelften). Bovendien werden  al deze  instanties  ook  nog  eens  concurrentie  aangedaan 
door de vrije sector,  inclusief een omvangrijke tussenhandel.30 De koopwoede en de grote 
onderlinge concurrentie  resulteerde zo  in een alsmaar stijgend prijspeil. Tot overmaat van 
ramp  stonden  veel  Nederlandse  verkopers  op  betaling  in  guldens, waardoor  al  rond  de 
herfst van 1914 de koers van de Reichsmark tegenover de gulden sterk begon te dalen, zoals 
blijkt uit tabel 5.2 hieronder.31 
 
Tabel  5.2  –  De  koers  van  de  Duitse,  Oostenrijks‐Hongaarse,  Britse  en  Franse 
munteenheden ten op zichte van de Nederlandse gulden, juli‐november 1914 
 

  RM. 100  100 Kr.  Fr. 100 £1  

Juli 1914  59,15  50,10 48,14 12,12

Augustus 1914  59,10  49,50 50,50 12,25

September 1914  56,60  46,25 48,00 12,15

Oktober 1914  54,75  44,00 47,00 11,85

November 1914  52,50  42,00 47,75 11,99

Daling juli‐november  12,2  16,2 1 2

                                                            

29 Mitteilungen der Zentral‐Einkaufs‐Gesellschaft no. 1., 7‐9; Skalweit, Kriegsernährungswirtschaft, 17‐21; Facius, 
Wirtschaft und Staat, 78‐80. 
30 Mitteilungen der Zentral‐Einkaufs‐Gesellschaft no. 1., 6; Skalweit, Kriegsernährungswirtschaft, 21. 
31 Bundesarchiv, Zwischenarchiv Dahlwitz‐Hoppegarten [ZDH], Zentral‐Einkaufs‐Gesellschaft [ZEG] 811, 238‐
242: Von Hartogensis aan Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Clemens von Delbrück, 30 november 1914 
[HAS]. 
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in % 

 
Bron: Vissering & Westerman Holsteijn,  'The Effect', 84‐86; Schoepp, Wisselkoersen, 94‐96.    In de 
eerste maanden van 1914  steeg de Duitse en Oostenrijkse vraag naar Nederlandse goederen veel 
sneller dan omgekeerd het geval was. De onderlinge concurrentie en de eis om in guldens te betalen 
droegen verder bij aan een steeds hogere koers van de gulden ten opzichte van de Reichsmark en de 
Oostenrijks‐Hongaarse kroon: de Reichsmark verloor in de periode juli‐november 1914 bijvoorbeeld 
12,2%  van haar  relatieve waarde  ten opzichte  van de gulden, de  Franse  franc en het Britse bond 
slechts respectievelijk 1 en 2%. 

 
De Duitse politiek was op de hoogte  van de  relatieve waardevermindering  van de Duitse 
Reichsmark  in Nederland, maar concentreerde zich voorlopig op een andere uitdaging: het 
lospeuteren  van  zoveel  mogelijk  exportvergunningen  van  de  Nederlandse  regering.  Zo 
hadden Duitse inkooporganisaties hun oog laten vallen op partijen tin, dat onder beheer van 
de Nederlandse  regering  in  Indië gedolven werd en waarvan zich bij het uitbreken van de 
oorlog een bescheiden voorraad in Nederland bevond.32 De Duitse industrie kon dat tin goed 
gebruiken, maar de Nederlandse regering weigerde vooralsnog aan Duitsland te verkopen. 
Bij deze en andere handelszaken werd de Duitse  regering  in Nederland vertegenwoordigd 
door  haar  gezant  te Den Haag.  Felix  von Müller,  die  deze  post  sinds  1907  vervulde, was 
echter een bedaagde, nogal ouderwetse diplomaat, met weinig gevoel voor (of interesse in) 
de handelspolitiek.33 Het idee dat de Duitse vertegenwoordiging in Nederland de boel maar 
liet  versloffen  drong  zelfs  door  tot  in  de  opiniepers,  waar  de  komst  van  de  Britse 
handelsattaché Francis Oppenheimer, nota bene van Duitse afkomst, en zijn intieme omgang 
met  Nederlandse  politici  en  zakenlieden  scherp  gecontrasteerd  werden  met  de  Duitse 
passiviteit.34 Om Oppenheimers vermeende wurggreep op de Nederlandse zakenwereld  te 
doen keren besloot het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken in november 1914 zélf ook 
een  handelsattaché  naar Den Haag  te  sturen:   Victor  Freiherr  (baron) Von Hartogensis.35 
Deze  Nederlands‐sprekende  Duitser  (Von  Hartogensis  had  enkele  jaren  in  Leiden 
gestudeerd) moest bij aankomst concluderen dat de Duitse pers het bij het rechte eind had. 
In een, door het Nederlandse leger afgeluisterd, telefoongesprek met Von Müller, liet hij zich 
in  niet mis  te  verstane  bewoordingen  uit  over  de  situatie:  ‘Die  Schweine  verdienen  hier 
Millione [sic], Deutschland ist wirklich schwach und kurzsichtig gewesen.’36 

                                                            

32 Idenburg en De Graeff, 'Nederlandsch‐Indië', 389. 
33 Richard von Kühlmann, die Von Müller begin 1915 zou opvolgen, omschrijft zijn voorganger in zijn 
autobiografie als ‘ein kultivierter Kunstkenner, selbst ein Virtuose auf dem Klavier und Autorität in Protokoll‐ 
und Zeremonienfragen’ (Kühlmann, Erinnerungen, 415, cf. 281). Von Müllers berichtgeving over de 
handelszaken beperkten zich tot droge, feitelijke informatie aangevuld met veel roddels en ongesubstantieerde 
geruchten, zonder commentaar of voorstellen voor verbetering van de Duitse economische positie in 
Nederland. In Duitse zakenkringen werd daarover steen en been geklaagd. BPNL IV, doc. nr. 342, 325‐326: 
Gevers aan Loudon, 10 maart 1915. 
34 Bijvoorbeeld Kölnische Zeitung 11 en 12 december 1914. De Nieuwe Courant van 15 december 1914 citeert 
uitgebreid uit een aantal grote Duitse krantenartikelen van soortgelijke strekking. 
35 De voornaam van Von Hartogensis is ontleend van de website van het “Institut Deutsche Adelsforschung” 
[home.foni.net/~adelsforschung2/portefeuille02.htm, bezocht 26 oktober 2010]. 
36 NA 2.02.05.02/906: Opperbevelhebber van de Nederlandse Land‐ en Zeemacht C.J. Snijders aan Cort van der 
Linden, 12 november 1914 no. 176, 'Zeer Geheim. Persoonlijk', met bijgevoegd 'Verzameling van eenige 
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   Von Hartogensis zat echter niet bij de pakken neer, en probeerde in de weken na zijn 
komst de Duitse officiële  informatie‐ en organisatieachterstand  in te halen. Hij stuurde een 
uitgebreid  memorandum  naar  Berlijn  waarin  hij  aandrong  op  de  vorming  van 
“inkoopcorporaties”, waarin de verschillende Duitse en Oostenrijks‐Hongaarse kapers op de 
Nederlandse  kust  zouden  samenwerken.  Zo  zou  de  onderlinge  concurrentie  worden 
teruggedrongen, met  lagere prijzen en een stabielere wisselkoers als gevolg. Daarbij wilde 
hij een soort permanent ruilsysteem creëren waarbij Duitse uitvoerlicenties werden geruild 
tegen Nederlandse, in de hoop dat dit tot meer toeschietelijkheid van Nederlandse zijde zou 
leiden.37  

Omdat er zoveel moeilijkheden waren met tin, besloot Von Hartogensis daarvan een 
soort testcase te maken. Hij sprak met onder andere Treub, Posthuma en Van Aalst over de 
mogelijkheid om het Nederlands‐Indisch tin (door de NHM voor regeringsrekening gedolven) 
te kopen. De Nederlandse  regering bleek bereid het  tin uit  te voeren  ‘als contrapraestatie 
voor  het  verleenen  hunnerzijds  van  consenten  tot  uitvoer  van  voor  de  Nederlandsche 
nijverheid  hoognoodige  goederen’,  maar  had  wel  besloten,  om  neutraliteitskwesties  te 
voorkomen, de  koopwaar  in drie  gelijke delen  aan  Frankrijk, Duitsland   en  Zwitserland  te 
verkopen.38 Von  Hartogensis  probeerde  via  Van  Aalst  de  Nederlandse  regering  van  dit 
onzalige plan af  te brengen, door er op  te wijzen dat de Zwitsers alleen  ‘sneeuw van den 
Mont‐Blanc’  in ruil zouden kunnen aanbieden en de Fransen via Groot‐Brittannië zoveel tin 
konden  krijgen  als  ze  wilden:  alleen  van  Duitsland  zouden  dus  voor  Nederland  nuttige 
compensaties te krijgen zijn. De Nederlandse regering zwichtte voor dit argument, en J.C.A. 
Everwijn, chef van de afdeling Handel van het ministerie van LNH, werd aangewezen om met 
Von Hartogensis  te  onderhandelen  over  een  uitruil.  Everwijn  en  Posthuma waren  echter 
vastbesloten om voor het tin de hoofdprijs te vragen en eisten daarom, tot grote frustratie 
van Von Hartogensis, meer en meer Duitse goederen als compensatie voor de tinuitvoer.39 
  Dit alles beloofde weinig goeds voor Von Hartogensis’ gedroomde harmonisering van 
het Duits‐Nederlandse handelsverkeer. Na van Everwijn voor de zoveelste keer een langere 
verlanglijst met Duitse compensatiegoederen te hebben gekregen, stapte hij gefrustreerd op 
Van Aalst af  (die als NHM‐president belanghebbende was bij de verkoop van  tin, en voor 

                                                                                                                                                                                          

gedeelten uit afgeluisterde telefoongesprekken tusschen den Duitschen consul te Rotterdam, Dr. Gneist (A) en 
den Duitschen Gezant te ’s‐Gravenhave (B)', n.d. Het geciteerde fragment komt uit een telefoongesprek 
gehouden op 10 november 1914. Informatie over Von Hartogensis uit Dagboek Van Aalst, 14 november 1914, 
39‐40. 
37 ZDH ZEG/ 811, 238‐242: Von Hartogensis aan Von Delbrück, 30 november 1914; ZDH ZEG/129, 186‐189: ZEG 
aan Wilhelm Cuno, hoofd van de Reichsgetreidestelle, 5 mei 1915. Interessant genoeg koesterde het Belgische 
Generalgouvernement (de civiele Duitse bezettingsmacht in België) soortgelijke plannen: Bundesarchiv, 
Abteilungen Potsdam [BAP], Reichsamt des Innern [RdI], 18539, 49‐94: Notulen van de vergadering van de 
Wirtschaftskommission bei dem Generalgouverneur in Belgien, 13 en 21 januari 1915 [HAS]. 
38 NA 2.02.05.02/134, no. 188: Notulen ministerraad 22 december 1914.  
39 NA 2.21.261/60: telegram Von Hartogensis aan Du Bois (Duitse handelaar in zoutzuur uit Frankfurt am Main), 
30 november 1914; NA 2.06.001/5573: Von Müller aan Posthuma, 3 januari 1915 J. nr. 32; idem: Verslag van 
Everwijn, 4 januari 1915; idem: Posthuma aan Loudon, 12 februari 1915, afd. Handel no. 2905, met bijgevoegd 
Von Hartogensis aan Posthuma, 25 januari 1915; idem: Everwijn aan Von Hartogensis, 20 januari 1915; NA 
2.05.23/663, 34561: Loudon aan Posthuma, 30 december 1914 afd. IIb no. 36229; idem, 31639: Loudon aan 
Posthuma, 30 november 1914, afd. IIb no. 32692. Citaat van Von Hartogensis uit Dagboek Van Aalst, 22 
december 1914,  51. 
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tussenpersoon  tussen Von Hartogensis en de betrokken ministeries van LNH, Buitenlandse 
Zaken en Koloniën speelde) en  liet deze weten dat Duitsland overwoog het spel even hard 
mee  te  gaan  spelen.  Berlijn  zou  namelijk,  aldus  Von Hartogensis,  uitvoerverboden willen 
uitvaardigen  voor  alle  grondstoffen  en  fabrikaten  die  Nederland  uit  Duitsland  nodig  had 
(kolen,  ijzer,  staal,  chemicaliën  en  machines),  en  alleen  uitvoervergunningen  willen 
uitschrijven  als Den Haag  zich wat  schappelijker  zou  opstellen.40 Everwijn  dreigde  op  zijn 
beurt met een uitvoerverbod voor alle Nederlandse goederen als Berlijn niet op zijn eisen 
zou ingaan. Daarop liet Von Hartogensis weten dat verder onderhandelen zinloos was en hij 
maakte zich op om zijn opdracht in Berlijn terug te geven. Zijn regering had ondertussen, als 
extra  drukmiddel,  de  langs  de  Belgische  kust  richting  Groot‐Brittannië  varende  schepen 
“Zaanstroom”  en  “Batavier  V”  door  de  Duitse marine  naar  het  bezette  Zeebrugge  laten 
slepen, waar de lading in beslag genomen en de bemanning zonder pardon op de trein naar 
Nederland werd gezet.41 
  De moeizame  besprekingen  over  de  ‘Austausch’  van  exportvergunningen werd  zo 
voor  de  Nederlandse  en  de  Duitse  regering  een  bijzonder  groot  probleem.  Niet  alleen 
leverden  ze  politieke  moeilijkheden  op  (met  de  aanhouding  van  de  twee  Nederlandse 
handelsschepen  als  voorlopig  dieptepunt), maar  het  gevaar  bleef  levensgroot  dat  beide 
partijen de uitvoer van steeds meer goederen afhankelijk zouden maken van compensaties. 
Dat  zou  niet  alleen  de  bilaterale  handel  steeds  meer  bemoeilijken,  maar  een  Duitse 
exportstop van goederen die voor de Nederlandse industrie van levensbelang waren (kolen 
en  staal,  bijvoorbeeld)  zou  een  economische  ramp  betekenen.  Voor  Duitsland  gold 
bovendien  dat  de  concurrentie  die  de  verschillende  opkopers  uit  Centrale  landen  elkaar 
aandeden  in de aankoop van goederen die nog wel  “vrij”  (wegens voldoende voorraad  in 
Nederland)    of  gereguleerd  (middels  een  Rijks  Centraal  Bureau) waren,  de  prijzen  steeds 
verder deden stijgen. Begin april 1915 waarschuwde Von Hartogensis zijn regering nogmaals 
voor de desastreuze gevolgen van het gebrek aan Centrale samenwerking. Hij schreef bang 
te zijn dat, zodra de eerste Nederlandse oogsten eind van die maand binnengehaald en op 
de markt gebracht zouden worden, de Duitse en Oostenrijkse stormloop op de Nederlandse 
santenkraam  in een nog hogere versnelling zou worden gezet, met alle gevolgen van dien: 
hogere  prijzen  en  een  steeds  ongunstiger  wisselkoers.42 Tot  overmaat  van  ramp  was  er 
inmiddels ook een derde probleem gerezen  in de Nederlands‐Duitse handelsbetrekkingen: 
de druk die de Entente op Nederland uitoefende om te voorkomen dat bepaalde goederen 

                                                            

40 Dagboek Van Aalst, 21 december 1914,  50‐51; 22 december 1914, 51‐52. Cf. NA 2.02.05.02/906: Snijders 
aan Cort van der Linden, 12 november 1914, no. 176, ‘Zeer Geheim. Persoonlijk', met bijgevoegd ‘Verzameling 
van eenige gedeelten uit afgeluisterde telefoongesprekken tusschen den Duitschen consul te Rotterdam, Dr. 
Gneist (A) en den Duitschen Gezant te ’s‐Gravenhave (B)]', n.d. 
41 Zie Visser, 'Zaanstroom'. De aanhouding van de “Zaanstroom” en de “Batavier V” kreeg internationale 
bekendheid (zie bijvoorbeeld New York Times, 22 maart 1915), omdat voor het eerst een neutrale bemanning 
door een belligerent werd aangehouden en vervolgens vastgezet. Van Aalst schreef in zijn dagboek dat deze 
aanhouding verband hield met de exportproblematiek (Dagboek Van Aalst, 20 maart 1915, 118), en het feit dat 
Duitsland in de dagen ook de uitvoer van kolen naar Nederland tegenhoudt, lijkt te bevestigen dat het hier om 
repressailles gaat. Documenten voor de economische crisis III, III, 1‐8. Voor meer informatie over de aanhouding 
van de “Zaanstroom”, zie Moojen, Hollandsche Stoomboot Maatschappij vol. 1, 43‐45. 
42 BAP RdI/4460: Gneist aan Von Bethmann Hollweg, 12 april 1915 [HAS]. 
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in  handen  van  hun  vijanden  zouden  vallen.  Daardoor  werd  de  NOT  als  een  nieuwe 
gesprekspartner in de Nederlands‐Duitse onderhandelingen betrokken. 
   
5.4 – Een ‘Duitsche regeling’ 
 
De  oprichting  van  de  NOT  was  niet  aan  Berlijn  en  de  Duitse  vertegenwoordigers  in 
Nederland voorbij gegaan. Von Hartogensis was bij de Commissie voor den Nederlandschen 
Handel op de thee geweest en had daar, naast de ‘Austausch’‐problematiek, ook de – toen 
nog op handen zijnde – oprichting van de Trustmaatschappij besproken. De details van de 
onderhandelingen  met  Oppenheimer  en  de  Britse  en  Nederlandse  regeringen  werden 
uiteraard  verzwegen,  en  Van  Aalst  beschreef  de  Trustmaatschappij  als  een  uitgesproken 
neutraal  initiatief, dat bedoeld was om Nederlandse bedrijven aan overzeese goederen  te 
helpen,  niets  meer  en  niets  minder.  Misschien,  zo  spiegelde  hij  Von  Hartogensis  voor, 
konden Duitsland en zijn bondgenoten ook gebruik maken van de NOT en zo voorkomen dat 
contrabande in geallieerde landen zou belanden?43 
  Dit verzoek is minder onlogisch dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Want het 
Geallieerde voorbeeld om middels Orders in Council de lijst met contrabandegoederen fors 
uit te breiden, was op enige afstand gevolgd door de Centralen.44 Zo verklaarde de Duitsland 
op  22  oktober  1914,  in  navolging  van  Groot‐Brittannië,  koper  en  lood  tot  conditionele 
contrabande.  Op  17  november  volgde  hout,  vijf  dagen  later  zwavel  en  zwavelzuur 
(producten van de Duitse chemische  industrie) en op 15 december aluminium en nikkel.45 
Voordat  Berlijn  toe  zou  staan  dat  deze  goederen  naar  Nederland  werden  door‐  of 
uitgevoerd, wilde zij – net als eerder Groot‐Brittannië – van minister Loudon garanties dat 
deze  contrabandegoederen niet via Nederland  in handen van de vijand  zouden belanden. 
En,  net  als  eerder Groot‐Brittannië,  kreeg  Berlijn  deze  garantie  niet. Wat  Loudon  aan  de 
Britten had geweigerd, kon hij natuurlijk moeilijk aan de Duitsers toestaan, zodat er al snel 
gebrek aan (onder andere) hout en zwavelzuur dreigde te ontstaan.46 De oprichting van de 
NOT kon echter uitkomst bieden, dacht Loudon, en hij stuurde begin  januari 1915 dan ook 
een nota aan de Duitse regering waarin hij de NOT van harte aanbeval: als de Duitse regering 
contrabandegoederen aan de Trustmaatschappij zou consigneren, zou deze er voor zorgen 
dat ze alleen gebruikt zouden worden  in Nederland of worden doorgevoerd naar Centralen 
of neutralen.47 

                                                            

43 Van Manen, NOT I, 77‐78. 
44 Zolang er nog hoop was op een stevig diplomatiek protest van de VS tegen de Britse “wijzigingen” in de 
Declaratie van Londen bleven de Duitse contrabandelijsten 1 op 1‐kopieën van het desbetreffende artikel in de 
Declaratie, maar toen het duidelijk was dat de Britse regering door zou gaan op de ingeslagen weg besloot 
Duitsland het voorbeeld te volgen. 
45 'Contraband of War, June 1915', 37‐42. 
46 Hoewel de Nederlandse regering van enkele ingevoerde contrabandegoederen, zoals graan, petroleum en 
koper, het gebruik in Nederland garandeerde, was Loudon daartoe alleen overgegaan om acuut gebrek te 
voorkomen. Kennelijk was het gebrek aan hout eind 1914 nog niet zo groot als dat aan petroleum en koper was 
geweest. Van Manen, NOT I, 86; Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 236‐237; Van Dorp, 'Handel 
en Nijverheid', 224. 
47 NA 2.05.23/766, 4983: Loudon aan Gevers, 6 januari 1915 no. 26; NA 2.05.23/839, 20984: Nota Gevers aan 
von Jagow 13 januari 1915 no. 273, bijgevoegd in Gevers aan Loudon, 21 mei 1915 no. 4983/1616. 
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   De vraag was echter of Duitsland wel bereid zou zijn om van de Trustmaatschappij 
gebruik te maken. Het feit dat de naam van Oppenheimer in de Duitse pers was genoemd in 
connectie met de heren van de Commissie voor den Nederlandschen Handel, van waaruit de 
NOT  was  voortgekomen,  deed  weinig  goeds  vermoeden,  maar  Von  Hartogensis,  zo 
verklaarde deze begin  januari 1915  tegenover Everwijn, zag het helemaal zitten.48 De NOT 
zelf  trof, mede op verzoek van Loudon, voorbereidingen om haar aandacht uit  te breiden 
naar contrabandegoederen die niet van overzee (lees: door de Britse blokkade), maar over 
land  (lees:  uit  of  door  Duitsland)  in Nederland  zouden worden  ingevoerd.49 Een  akkoord 
tussen Duitsland en de NOT, als pendant van de ‘Engelsche regeling’, had voor de NOT en de 
Nederlandse regering namelijk alleen maar voordelen. Duitse contrabande zou zonder een 
door  Loudon  verfoeide  officiële  regeringsgarantie  kunnen  worden  ingevoerd,  en  een 
officiële Duitse  erkenning  van  en  aansluiting  bij  de  Trustmaatschappij  zou  een  impliciete 
erkenning  inhouden  van  de  noodzakelijkheid  om  met  belligerenten  –  dus  ook  met  de 
Entente –  afspraken te maken over invoer en verwerking van ingevoerde goederen.  

Maar hoewel Von Hartogensis met Van Vollenhoven en Van Aalst om de tafel was gaan 
zitten om  tot zo’n akkoord  te komen50, en er zelfs een proeve van een  ‘Duitsche regeling’ 
werd  opgesteld  (feitelijk  een  kopie  van  de  afspraken met Groot‐Brittannië  van  december 
1914) 51,  bleef  het  vanuit  Berlijn  angstvallig  stil.  Pas  vijf  maanden  na  Loudons  NOT‐
aanbeveling van begin  januari 1915 kwam er een officieel antwoord op het verzoek van de 
minister.  De  lange  stilte  had  drie  belangrijke  redenen.  Allereerst,  zo  verklaarde 
Ministeraldirektor Hermann Johannes van de Handelsafdeling van het Duitse ministerie van 
Buitenlandse Zaken52, was er het nodige wantrouwen gerezen tegen de NOT die een formeel 
akkoord  onmogelijk  maakte.  De  Duitse  regering  wilde  best  geloven  dat  de 
Trustmaatschappij,  ondanks  het  feit  dat  deze  ‘haar  ontstaan  te  danken  had  aan  de 
bemoeiingen  van  den  Engelschen  Handelsattaché’,  een  neutrale  en  ook  voor  Duitsland 
nuttige  instelling  was. Maar  de  pers  en  een  belangrijk  deel  van  de  Duitse  zakenwereld 
koesterden een  groot wantrouwen  tegen  “Oppenheimers Trustmaatschappij”, en dus  kon 
van  een  officiële  erkenning  van  de  NOT  en  een  ‘Duitsche  regeling’  geen  sprake  zijn.53 

                                                            

48 NA 2.06.001/5573: Verslag van Everwijn, 4 januari 1915. Volgens Everwijn sprak Von Hartogensis ‘met veel 
lof’ over de NOT.  
49 NA 2.06.079/1238: UC 15 januari 1915, 32. In verband met een mogelijk akkoord tussen Duitsland en de NOT 
moesten de statuten van de NOT worden aangepast. Aan artikel 2, waarin het doel van de vennootschap wordt 
uitgelegd, werd de volgende frase toegevoegd: ‘Zij [de NOT] is voorts bevoegd aan Nederlandsche kooplieden 
en Nederlandsche vennootschappen van koophandel haar tusschenkomst te verleenen voor aanvoer van 
goederen van oorlogvoerende landen, die deze slechts laten uitvoeren onder voorwaarde, dat zij niet naar een 
hun vijandelijk land worden uitgevoerd.’ 2.06.097/1402: UC aan alle aandeelhouders van de NOT, 16 januari 
1915; idem, 26 januari 1915, met bijgevoegd 'Voorgestelde wijziging in de statuten der Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij'. Cf. Treub, Oorlogstijd, 329; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 87. 
50 NA 2.06.079/1238: UC 12 januari 1915, 28‐29; UC 26 maart 1915, 169‐170. 
51 NA 2.06.097/1229: ‘Duitsche Overeenkomst’, n.d. Deze overeenkomst kwam er op neer dat elk goed dat 
door de Duitse regering tot contrabande verklaard was aan de NOT kon worden geconsigneerd die zou instaan 
voor gebruik in Nederland en doorvoer zou beperken tot neutrale landen 
52 Zie 'Johannes, Hermann'. 
53 NA 2.05.23/839, 20984: Gevers aan Loudon, 21 mei 1915. De originele aanbevelingsbrief van Loudon ten  
bate van de NOT is bij deze brief gevoegd (Gevers aan de Duitse Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, 
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Bovendien waren de al meermalen genoemde onderhandelingen over een “Zwitserse” NOT, 
waarin de gehate Francis Oppenheimer (die  in zijn hotel  in Bern continu geschaduwd werd 
door Duitse geheim agenten) een hoofdrol speelde, in volle gang. Duitsland wilde zijn positie 
tegenover  de  Zwitserse  regering  niet  verzwakken  door  de  Trustmaatschappij  officieel  te 
erkennen. Tenslotte had de Duitse regering eerst de resultaten van de duikbootoorlog op de 
Anglo‐Franse  houdgreep  op  neutrale  scheepvaart willen  afwachten. Die  resultaten waren 
echter teleurstellend, en hadden bovendien geleid tot geallieerde ‘reprisals’. De NOT was de 
Britten en de Fransen daarin  tegemoet gekomen. En hoewel details van de overeenkomst 
van  april  1915  tussen  de  Entente  en  de  Trustmaatschappij  natuurlijk  niet  bekend waren 
gemaakt,  spraken mededelingen  van  de Uitvoerende  Commissie  in  de Nederlandse  pers, 
waarin  ze  het  doel  van  de  Subcommissie  A  uitlegden  en  aangaven  dat  voortaan  alle 
overzeese goederen behalve  Indische koffie, kina en  tabak en mediterraans  fruit aan haar 
geconsigneerd moesten worden, voor zichzelf.54  

Het feit dat de Trustmaatschappij kennelijk de Geallieerden de helpende hand bood bij 
het  afknijpen  van  de  hele  Duitse  im‐  en  exporthandel  viel  bij  de  Centrale  regeringen 
uiteraard niet  in goede aarde. Van Aalst hamerde er echter continu bij Von Hartogensis op 
dat de Centralen zonder de NOT oneindig slechter af zouden zijn. Zo had de NOT belangrijke 
concessies losgepeuterd ten bate van de Duitse handel: via de Subcommissie A was nog een 
behoorlijke Duitse uitvoer mogelijk  (vooral het uitstel van executie voor goederen gekocht 
voor  1 maart  1915  had Duitse  exporteurs  ruime  kansen  geboden  om  nog  flink wat  af  te 
zetten  in de VS en  andere overzeese buitenlanden), en dankzij de bemoeienissen  van de 
Trustmaatschappij bleef het mogelijk om bepaalde Indische goederen en mediterraans fruit 
naar  Duitsland  door  te  voeren.  En  zelfs  als  de  Trustmaatschappij  dat  niet  geheel 
onbaatzuchtig voor elkaar had gebokst, aldus Van Aalst, dan moesten Duitse regering, pers 
en publiek goed bedenken dat zonder de NOT Nederland geen overzeese grondstoffen voor 
haar landbouw zou kunnen krijgen. En juist dankzij die grondstoffen was Nederlandse export 
naar  Duitsland  überhaupt  mogelijk:  het  Nederlandse  boerenbedrijf  kon  immers  niet 
overleven  zonder  Chileense  en  Amerikaanse  hulpstoffen  in  de  vorm  van  veevoer  en 
kunstmest. En waar dacht Berlijn wel niet dat het meel waarmee broden voor de bezette 
Belgische  bevolking  gebakken werden,  vandaan  kwam? Over  de  pro‐Geallieerde  en  anti‐
Duitse houding die de NOT  in  zijn geheel, en hem persoonlijk, werd  toegedacht, was Van 
Aalst daarbij tegenover Von Hartogensis opmerkelijk openhartig:  
 

[W]at mij persoonlijk betreft, waarvan hij zegt, dat ik Deutschlandfeindlich zou zijn, wil ik 
hem  wel  zeggen,  dat  ik  alleen  Deutschlandfeindlich  ben  in  zooverre,  dat  ik  onzen 
nationalen handel en onze ontwikkeling in nationalen zin alleen door Duitschland sedert 

                                                                                                                                                                                          

Gottlieb von Jagow, 13 januari 1915 no. 273). Oppenheimer verhaalt in zijn autobiografie over zijn avonturen 
met Duitse spionnen in Zwitserland (Oppenheimer, Stranger Within, 253). 
54 In een advertentie in Nederlandse dagbladen van 17 april 1915 maakte de Uitvoerende Commissie 
bijvoorbeeld bekend dat alle overzeese goederen, behalve koffie, kina, tabak en zuidvruchten vervoerd per 
KNSM, aan haar geconsigneerd moesten worden om een veilige overtocht over de Noordzee te garanderen 
(bijvoorbeeld Het Volk, 17 april 1915). Ook wanneer de NOT de aanvoer van bepaalde goederen moest 
stilzetten, werd middels een advertentie gewaarschuwd (bijvoorbeeld NRC 23 mei 1915, Ochtendblad). En 
tenslotte was de oprichting en het doel van de Subcommissie A werd per openbare advertentie aan het grote 
publiek meegedeeld (bijvoorbeeld Nieuwe Courant, 17 april 1915 Ochtendblad). 
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jaren heb zien bedreigd en daarom Duitschen invloed steeds bestrijd, doch dat ik steeds 
een voorbeeld heb genomen aan Duitsche energie en doorzettingskracht en juist daarom 
met Duitschers  in  conflict  komen moet  en  niet met andere naties, die  zich  tot nu  toe 
goedig,  zoowel  door  Duitschers  als  Hollanders  handelsterrein  lieten  afnemen. 
Duitschland moet  vrienden  zoeken  en wij  zijn  volkomen  bereid  te  helpen,  doch  eerst 
aansluiting bij N.O.T.55 

 
Von Hartogensis en de Duitse consul in Amsterdam C.H. Cremer leken het in ieder geval met 
Van Aalst eens te zijn dat aansluiting bij de Trustmaatschappij ook voor Duitsland nuttig was: 
een door hen samen geschreven artikel in het Berliner Tageblatt over de NOT herhaalde Van 
Aalsts  argumenten haast woord  voor woord.56 Maar  één belangrijk  argument waarom de 
NOT  bij  de  handel met  Duitsland  betrokken moest  worden  had  Van  Aalst  wijselijk  niet 
genoemd:  het  leek  er  namelijk  op  dat  de  Duits‐Nederlandse  bilaterale  handel  en  de 
afspraken  die  de  NOT met  de  Entente  over  de  invoer  van  overzee  gemaakt  had  elkaar 
zouden gaan bijten, met potentieel zeer ernstige gevolgen. 
  
5.5 – Subcommissie B  
 
Begin  januari  1915  had  het  Amsterdams  Gemeentelijk  Elektriciteitsbedrijf  bij  minister 
Posthuma aangeklopt om hem te wijzen op een dreigend gebrek aan koperkabel. Het bedrijf 
had geprobeerd de kabels uit Groot‐Brittannië te  importeren, maar de Britse regering had 
wegens dreigend tekort een uitvoerverbod uitgevaardigd. Niet voor één gat te vangen nam 
Posthuma  contact  op  met  Berlijn:  kon  zij  wellicht  wat  voor  het  Elektriciteitsbedrijf 
betekenen? De Duitse regering wilde Posthuma best  ter wille zijn, en stelde een ruil voor: 
Duitsland zou het gevraagde eindproduct leveren als Nederland in ruil de voor die fabricatie 
benodigde  ruwe koper  zou uitvoeren. Dat was een probleem, want  Loudon had koper op 
aandringen  van  de  Britten  aan  de  Nederlandse  regering  laten  consigneren  en  een 
uitvoerverbod  uitgevaardigd57:  tóch  uitvoeren  naar  Duitsland  zou  dus  voor  een  ernstig 
conflict met  de  Britten  zorgen.  Posthuma  besloot  daarom  de  Duitsers  geen  koper maar 
koperafval  aan  te bieden, dat  strikt  genomen niet onder het uitvoerverbod wil maar wel 
bruikbaar genoeg om er elektriciteitskabels van te maken.58 Hoewel het hier niet om uitvoer 
in de enge zin van het woord ging, maar om veredelingsverkeer  (het koperafval onderging 
een bewerking in Duitsland en kwam daarna in de vorm van kabel weer terug in Nederland) 
reageerden  de  Britten  als  door  een wesp  gestoken.59 Toen  de Nederlandse  regering  een 

                                                            

55 Dagboek Van Aalst, 5 maart 1915, 106‐107, citaat op 107. Cf. NA 2.06.079/1240: RvB 26 oktober 1915, 662 
56 Berliner Tageblatt 8 november 1915, avondblad. Het artikel wordt toegeschreven aan Von Hartogensis (NA 
2.05.23/839, 54507: Gevers aan Loudon, 8 november 1915 no. 18761/6031, maar in de Uitvoerende Commissie 
wordt gemeld dat Cremer er aan zou hebben meegeschreven (NA 2.06.079/1241: UC 23 november 1915, 133). 
Van Aalst noteerde daarbij in zijn dagboek, naar aanleiding van een gesprek met Von Hartogensis, dat deze 
oorspronkelijk nog enthousiaster van toon was geweest, maar al te positieve opmerkingen over de NOT waren 
door ‘de censuur’ geschrapt waren. Dagboek Van Aalst, 15 november 1915, 194. 
57 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 8. 
58 BNA FO 382/213, 6604: Johnstone aan Grey, 15 januari 1915 no. 54 Commercial; idem, 12448: Johnstone aan 
Grey, 30 januari 1915 no. 128 Commercial, met bijgevoegd een 'Memorandum', n.d., van Loudon. 
59 BNA FO 382/213: 15131/15: Grey aan Johnstone, 15 februari 1915 no. 101 Commercial.  
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kleine maand  later ook nog,  in ruil voor Duitse exportlicenties, door de regering  ingevoerd 
veevoer wilde  doorsluizen  naar  het  oosten, meldde  een  briesende Oppenheimer  zich  bij 
Everwijn,  chef  van  de  afdeling Handel  van  Posthuma’s ministerie,  en  eiste  een  publicatie 
waarin de regering  luid en duidelijk verklaarde dat er na dit  incident nooit meer regerings‐
veevoer zou worden uitgevoerd.60 
  De Nederlandse regering koos in beide gevallen uiteindelijk eieren voor haar geld: de 
bewuste  veevoerpublicatie  volgde  nog  geen  24  uur  na  Oppenheimers  tirade,  en  op 
aandringen van Van Aalst en Van Vollenhoven werd het uitvoerverbod van koper, overigens 
pas  ex  post  facto,  uitgebreid  tot  koperafval.  Maar  deze  symptoombestrijding  loste  het 
kernprobleem niet op: er  zou voortaan bij uitvoer naar Duitsland  rekening moest worden 
gehouden met afspraken gemaakt met de Entente over invoer. 61 En aangezien de regelingen 
daarover  voor  het  overgrote merendeel  niet met  de Nederlandse  regering, maar met  de 
NOT  gemaakt  waren  (en  na  het  koper‐  en  veevoerincident  eiste  de  Britse  regering 
consignatie van bijna alle voorheen aan het adres van de regering verzonden goederen als 
petroleum  en  koper  aan  de  Trustmaatschappij62) moest  deze  op  één  of  andere manier 
betrokken worden bij het uitvoerbeleid. Probleem was echter dat de Nederlandse regering 
officieel stond op de letter van het internationaal recht, en daarom in haar uitvoerverboden‐ 
en  licentiebeleid alleen  rekening kon houden met binnenlandse behoefte en prijspeil, niet 
met de wensen van een particuliere organisatie als de Trustmaatschappij.   Het moet voor 
Loudon dan ook heel prettig zijn geweest dat zowel voor het politieke hoofdpijndossier van 
de onderlinge Nederlands‐Duitse handel (die steeds meer  leek te verzanden  in wederzijdse 
dreigementen) als voor de noodzaak rekening te houden met NOT‐afspraken bij het bepalen 
van het exportbeleid in één klap een oplossing werd gevonden.  

Deze vond haar oorsprong  in een Duits algeheel exportverbod voor kolen, cokes en 
briketten, dat Berlijn begin maart 1915 afkondigde. Dat hoefde niet het einde te betekenen 
van kolenexport naar neutralen, aldus een officiële mededeling van het Duitse Gezantschap 
in Den Haag aan minister Loudon. Er was namelijk een Zentralstelle für Ausfuhrbewilligungen 
opgericht, die de afgifte van uitvoerlicenties zou beoordelen. Deze Zentralstelle zou in haar 
licentiebeleid, voor zover mogelijk, tegemoetkomen aan de kolenbehoeften van neutralen, 
mits Nederland  en  haar  onzijdige  kompanen  op  hun  beurt  ook  rekening  hielden met  de 
Duitse belangen bij het bepalen  van hun exportbeleid. Het uitvoerverbod moest dan ook 
geïnterpreteerd worden als een uitnodiging aan Nederland en de overige neutralen om  te 
beloven in principe een welwillende houding aan te nemen ten aanzien van het verlenen van 
uitvoervergunningen, zodat Duitsland hetzelfde kon doen.63 Het was dus kiezen of delen, en 
Loudon koos in zijn zorgvuldig en uiterst diplomatiek opgestelde antwoord voor het laatste: 

                                                            

60 BNA FO 382/205, 24328: Oppenheimer aan Crowe, 25 februari 1915.   
61 BNA FO 382/213, 18194: telegram Johnstone aan Grey, 16 februari 1915 no. 98 Commercial; idem, 20482: 
telegram Johnstone aan Grey, 20 februari 1915 no. 111 Commercial, idem, 21058: telegram Johnstone aan 
Grey, 22 februari 1915 no. 116 Commercial. 
62 BNA FO 382/205, 24328: Oppenheimer aan Crowe, 25 februari 1915, met aantekening van Wiliam Garnett 
(Contraband Department), 3 maart 1915.   
63 Dat blijkt ook uit NA 2.06.001/5573: Loudon aan Posthuma, 29 juni 1915 afd. II no. 26331, met bijgevoegd 
Gevers aan Loudon, 24 juni 1915 no. 6207/2065 en Aide‐mémoire van Gevers voor het Auswärtiges Amt, 18 
juni 1915. In de twee laatstgenoemde documenten wordt duidelijk dat de Nederlandse regering de oprichting 
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Le Gouvernement de la Reine apprend avec satisfaction ces bienveillantes intentions qui 
répondent  entièrement  à  sa  ligne  de  conduite  inspirée  du  désir  de  ne  soumettre  le 
commerce  entre  les  deux  pays  à  aucune mesure  restrictive  qui  ne  soit  dictée  par  la 
nécessité de pourvoir aux besoins de la propre populations.64 

 
Voor Loudon zullen politieke overwegingen een hoofdrol hebben gespeeld bij het bepalen 
van zijn positie. De “Zaanstroom” en “Batavier V” waren aangehouden en met man en muis 
naar  bezet  België  gesleept,  en  Loudon  wilde  ongetwijfeld  voorkomen  dat  er  nog meer 
Nederlandse  schepen  zouden  worden  opgebracht  of  (erger  nog)  getorpedeerd  door  de 
Duitse  duikboten.  Nu  Loudon  aan  de  ene  kant  Berlijn  had  beloofd  zo  min  mogelijk 
beperkingen aan het wederzijdse handelsverkeer op  te  leggen, maar aan de andere kant 
zijn goedkeuring had verleend aan de nieuwe afspraken van de NOT met de Britse regering 
van  april  1915  (die  de mogelijkheden  voor  doorvoer  van  overzeese  import  nog  verder 
beperkten)  is het, hoewel hiervan geen papieren spoor  in de archieven te vinden  is, mijns 
inziens waarschijnlijk dat hij bij Posthuma heeft aangeklopt om een manier  te  vinden de 
NOT  informeel  te  betrekken  bij  het  exportlicentie‐beleid,  om  te  voorkomen  dat  de 
strengere regeling met Groot‐Brittannië en de door Duitsland afgedwongen welwillendheid 
in de bilaterale handel elkaar zouden gaan bijten.65 
  Institutioneel kreeg de  samenwerking van  regering, NOT en de andere partners  in 
het Nederlandse exportverkeer vorm  in de oprichting van een samenwerking tussen twee 
formeel  onafhankelijke  commissies.  Vanuit  de  NOT  werd  speciaal  voor  dat  doel  de 
Subcommissie  B  opgezet,  die  een  – mede met  het  oog  op  het  wantrouwen  jegens  de 
Trustmaatschappij  in Duitsland – zo Deutschfreundlich mogelijk gezicht kreeg. A.G. Kröller, 
in  Duitse  officiële  en  handelskringen  bepaald  geen  onbekende,  werd  tot  voorzitter 
benoemd en door ook zijn zakenvrind Willem Westerman een belangrijke rol te geven kreeg 
de  Subcommissie  B  bovendien  een  uitgesproken  “Rotterdams”  tintje.  Ernst Heldring,  die 
zich uiterst kritisch had uitgelaten over de “overgave” van de Uitvoerende Commissie aan 
de  Britten,  mocht  nu  uit  de  eerste  hand  meemaken  dat  de  NOT  ook  met  Duitsland 
onderhandelde. Lang hield Heldring het overigens niet vol: rond december 1915 kreeg hij 
een zenuwinzinking die hem het werken onmogelijk maakte, en waar hij pas eind april 1917 
zou herstellen. Hij werd niet vervangen.66 Tenslotte werd Linthorst Homan als  ‘uitvoerend 
lid’ aan de subcommissie B toegevoegd. Linthorst Homan ‐ telg van een oud en  invloedrijk 
Gronings‐Drents  geslacht  (zijn  vader was  Commissaris  van  de  Koningin  in  Drenthe,  een 

                                                                                                                                                                                          

van de Zentralstelle beschouwd als een verkapte Duitse uitnodiging om een 'ruilsysteem'  te organiseren en tot 
een 'gematigde compensatiepolitiek'  over te gaan. 
64 NA 2.06.001/5573: Loudon aan Posthuma, 16 maart 1915 afd. II no. 10611, met bijgevoegd Aide‐mémoire 
Duits Gezantschap, 10 maart 1915 en het Nederlandse antwoord daarop (Aide‐mémoire Loudon voor Duits 
Gezantschap, 16 maart 1915 afd. II no. 10611). Het citaat is afkomstig uit het laatstgenoemde document. 
65 Volgens Harm Anton Smidt (Smidt, De regulering, 22‐23) zou het initiatief van J. Th. Linthorst Loman, 
voorzitter van de Commissie voor de Voeding van Mensch en Dier, zijn gekomen. Marc Frey (Frey, Der Erste 
Weltkrieg, 150) noemt in deze context juist de naam van Von Hartogensis. Beide historici leggen echter niet uit 
waarom zij denken dat ofwel Linthorst Homan, ofwel Von Hartogensis verantwoordelijk zou zijn voor het 
betrekken van de NOT bij de onderhandelingen over het uitruilen van uitvoervergunningen. 
66 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 56, 203, 205. 
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functie die hij  zelf  vanaf oktober 1917 ook  zou  gaan  vervullen) – was  voorzitter  van het 
Nederlandsch  Landbouwcomité, een officieel door de  regering erkende koepelorganisatie 
van verschillende boerenbonden uit alle provincies, sectoren en religieuze gezindten.67 Hij 
zou moeten functioneren als verbindingslijn tussen de NOT‐ers en de agrarische sector, een 
wereld  waarin  de  Trustmaatschapij‐bestuursleden  zelf  bepaald  niet  thuiswaren.  68  De 
Subcommissie  B69 vormde  samen met  de  Interdepartementale  Commissie  (bestaande  uit 
topambtenaren van Buitenlandse Zaken, LNH, Oorlog en Financiën) en afgevaardigden van 
de  Subcommissie  voor  de  Voeding  van Mensch  en  Dier  en  de  Nijverheidscommissie  de 
Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland (CHB), met Kröller aan het hoofd. 
Formeel hadden alleen de leden van de Subcommissie B stemrecht in de CHB, de overigen 
waren slechts toehoorder of adviseur.  

Naar buiten  toe werd de CHB – wier structuur  in schema 5.1 hieronder grafisch  is 
weergegeven –  in zijn geheel gepresenteerd als een NOT‐commissie, waartoe handelaren 
die  problemen  ondervonden met  het  importeren  van  goederen waarop  een  buitenlands 
uitvoerverbod  rustte, zich konden wenden. Die commissie zou dan proberen een consent 
tot  uitvoer  voor  de  bewuste  goederen  te  verkrijgen.  Tegelijkertijd  liet  de  Nederlandse 
regering weten  dat  voortaan  elke  aanvraag  voor  een Nederlands  uitvoerconsent  aan  de 
Nijverheidscommissie (voor industriële goederen of grondstoffen) of de Commissie voor de 
Voeding van Mensch en Dier (voor  landbouwproducten) gezonden kon worden: zij zouden 
die aanvragen dan verder afhandelen, waar nodig in overleg met het ministerie van LNH. De 
op  het  oog  vrij  strikte  scheiding  tussen  regeringsverantwoordelijkheid  –  voor  een  deel 
gedelegeerd naar beide commissies – en de NOT was echter een volstrekte fictie. Achter de 
schermen  kwamen namelijk alle aanvragen  voor  zowel Nederlandse uitvoerconsenten en 
buitenlandse invoerlicenties samen in het NOT‐pand Amaliastraat 2 te Den Haag. Daar werd 
er door alle  leden van de CHB over vergaderd. De vraag of betrokken partijen formeel wel 
of geen stemrecht hadden deed in de praktijk niet ter zake: pas als alle aanwezigen het eens 
waren  werden  besluiten  genomen.  De  aanwezigheid  van  de  NOT‐ers  betekende  dat 
goederen  onder  Trustgaranties  ingevoerd  of  waartegen  om  politieke  redenen  bezwaar 
bestond niet uitgevoerd konden worden. De Commissie voor de Voeding van Mensch en 
Dier en de Nijverheidscommissie hielden de behoeften van de Nederlandse  landbouw en 
industrie aan buitenlandse grondstoffen en goederen  in de gaten, en  inventariseerden de 
behoeften van de Nederlandse bevolking om te bepalen hoeveel er van bepaalde goederen 
mocht  worden  uitgevoerd.  Bestond  er  voor  specifieke  landbouwproducten  al  een  Rijks 
Centraal Bureau (en daarvan zouden – zie tabel 5.1 – er tot september 1915 continu nieuwe 
van  worden  opgericht),  dan  speelde  de  relevante  Subcommissie  (meestal  de 
eerstgenoemde)  voor  tussenpersoon  tussen  het  bewuste  bureau  en  de  CHB.70 Naast  de 

                                                            

67 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780‐1913, 370; Manders, Agrarisch positief, 11, 25‐27. 
68 Dik en Vleer, Linthorst Homan, 114. Naast de hierna genoemde leden had de Subcommissie ook een 
secretaris, A. de Groot. Keller, Crisiscommissies, 37. 
69 Ter officiële aankonding van de oprichting werd een advertentie in de Nederlandse dagbladen geplaatst. Zie 
bijvoorbeeld Het Centrum, 10 mei 1915. 
70 De informatie in deze en de vorige paragraaf is ontleend aan NA 2.06.079/1405: Linthorst Homan aan Joost 
van Vollenhoven, 15 mei 1915, met bijgevoegd een “interne” en een “externe” beschrijving van de werkwijze 
van de Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland. De “externe” beschrijving bevat een 
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regeringsafgevaardigden werden  later  ook  aparte  vertegenwoordigers  van  het ministerie 
van Marine  en  van  het  door  de  regering  opgezette Munitiebureau  tot  de  vergaderingen 
toegelaten,  die  stem  gaven  aan  de  materiële  wensen  van  beide  legeronderdelen 
betreffende  buitenlandse  grondstoffen  en  producten,  in  de  praktijk  vooral  Duitse  en 
Oostenrijkse wapens en munitie.71 
 

                                                                                                                                                                                          

persbericht voor kranten en een proef voor publicatie in de Staatscourant, de “interne” hoe het er werkelijk 
aan toe zal gaan. De diverse regelingen werden intern bekrachtigd door een briefwisseling tussen Linthorst 
Homan en Posthuma, waarbij ook de rol van de diverse onderdelen van de CHB werd vastgelegd en de minister 
de verzekering gaf dat er in principe geen beslissingen zouden worden genomen over het exportverkeer zonder 
dat de CHB geraadpleegd was. Linthorst Homan aan Posthuma, 23 april 1915, en Posthuma aan Linthorst 
Homan, 5 mei 1915 no. 14899 afd. Handel, bijgevoegd bij UC 27 november 1917. De gang van zaken wordt nog 
eens bevestigd tijdens een van de eerste vergaderingen van het CHB (NA 2.06.001/4225: CHB 17 juni 1915,  1).  
Cf. NA 2.06.097/1605, no. XIIb 8 februari 1916, 'De Sub‐Commissie B'. De exacte wijze waarop de regering in 
samenwerking met particuliere instanties de uitvoerregelingen gestalte zou geven bleef overigens geheim, de 
Tweede Kamer werd zelfs niet ingelicht als deze er direct naar informeerde. Zie Handelingen Tweede Kamer 
[TK] 1916‐1917, Aanhangsel vel 42, 85: 'Vragen van den heer de Meester betreffende maatregelen in verband 
met de belemmering van den toevoer naar Nederland. (Ingezonden 26 Januari 1917.)’. 
71 NA 2.06.001/4225: CHB 25 november 1915, 2. 
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Schema 5.1: De Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland, mei 1915 

 
De  Commissie  voor  het  Handelsverkeer  met  het  Buitenland  zouden  het  centrale  punt 
moeten vormen voor de handel tussen Nederland en de Centrale  landen, die zou worden 
geregeld volgens de lijnen die Loudon in zijn uiterst diplomatieke brief aan de Duitse Legatie 
had uitgezet: beide zijden zouden uitvoeren wat ze konden missen. De CHB adviseerde de 
minister  van  LNH  (die  uiteindelijk  de  politieke  verantwoordelijkheid  bleef  houden)  over 
welke goederen Nederland mochten verlaten zonder gevaar voor prijsopdrijving of tekort, 
welke waardevol genoeg waren om met de Centralen  te ruilen, en welke export absoluut 
onverenigbaar was met NOT‐beleid. Omgekeerd  verzamelde de Commissie de behoeften 
van  landbouw  en  bedrijfsleven,  regering,  leger  en  vloot  aan  materialen  waarop  een 
buitenlands uitvoerverbod rustte, woog hun belang en probeerde waar nodig deze, vaak in 
ruil  voor  Nederlandse  ‘compensaties’  in  de  vorm  van  uitvoerlicenties  voor  schaarse 
goederen uit het buitenland te verkrijgen. 
  Von Hartogensis werd door de NOT in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van 
de plannen. Hij  zag er wel wat  in,  vermoedelijk omdat nu de Nederlanders één  centraal 
bestuurlijk  lichaam hadden  ingesteld dat  in nauw contact zou staan met hem (en  later zijn 
Oostenrijkse  collega), er al automatisch ook enige eenheid aan de kant van de Centralen 
zou  ontstaan.72 Bovendien  zal  hij  erkend  hebben  dat  de  CHB  zou  opereren  volgens  het 
principe dat Nederland zou uitvoeren wat het zou kunnen, en pas bij schaarse goederen om 
compensatie  zou  vragen.  Het  feit  dat  de  ruilhandel  nu  op  een  geregelde  manier  zou 
plaatsvinden in plaats van door middel van ad hoc‐onderonsjes met een onwillige Everwijn 
zou  bovendien  een  hoop  politiek  gedoe  schelen,  en  wellicht  zou  geregelde  ruiling  een 

                                                            

72 NA 2.06.079/1405: memorandum ‘Measures for the benefit of Dutch trade and navigation during the war’, 
15 mei 1915. De auteur van dit Engelstalig memorandum is mij niet bekend, maar het is zeker iemand van de 
NOT, vermoedelijk Valstar of Maclaine Pont. 
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gunstig  effect  hebben  op  de  wisselkoers.  In  een  officiële  briefwisseling  met  de  NOT, 
bedoeld  ter bezegeling  van de onderlinge  afspraken,  verwelkomde hij namens de Duitse 
regering de oprichting van de nieuwe commissie. En hoewel Berlijn hem niet toestond over 
te gaan tot een officiële erkenning van en aansluiting bij de NOT, wist Von Hartogensis er 
een formulering doorheen te drukken die toch gezien mag worden als een flinke stap in die 
richting:  
 

[Ich] beehre […] mich Ihnen mitzuteilen, dass da, wo es sich darum handelt, der Kaiserlich 
Deutschen Regierung eine Garantie dafür zu geben, dass bei den  in Frage kommenden 
von Deutschland  nach Holland  exportierten Gütern  die  ausschließliche Verwendung  in 
Holland  selbst  stattfindet,  mir  die  Adressierung  dieser  Güter  an  die  N.O.T.  am 
zweckmäßigsten erschient.73 

 
De  Duitse  handel  leek  de  daad  bij  het  woord  te  voegen.  Nadat  er,  vermoedelijk  op 
persoonlijke  voorspraak  van  Von  Hartogensis,  in maart  1915  een  schamele  146.000  ton 
vanuit Duitsland aan de Trustmaatschappij geconsigneerd werd, groeide dat tot 2,5 miljoen 
ton  in juli, 7 miljoen ton  in september en ruim 10 miljoen  in de periode oktober‐november 
1915.74 Zo kreeg de NOT toch nog een soort ‘Duitsche Regeling’.75  
 
5.6 – 'Eine Englische Brille auf der holländische Nase' 
 
De  instelling  van  de  CHB  en  de  bijbehorende  afspraak  dat  zowel  Nederland  als  Duitsland 
zouden  uitvoeren wat  ze  konden missen  had  een  ogenschijnlijk  zeer  positief  effect  op  de 
bilaterale handel. Kröller liet in oktober 1915 aan minister Loudon weten dat in de periode mei‐
september Nederland voor een waarde van ongeveer 177 miljoen gulden aan uitvoerpermisses 
voor  export  –  voornamelijk  landbouwproducten  als  boter  en  kaas  –  naar  Duitsland  had 
verleend.  Omgekeerd  had  Duitsland  in  diezelfde  periode  voor  96  miljoen  Rijksmark 
(omgerekend zo’n 48 miljoen gulden) aan  licenties verleend, o.a. voor steenkool. Aan de ene 
kant was dit verheugend nieuws, aldus Kröller: Nederland had, waar het ging om goederen die 
een exportlicentie nodig hadden voordat ze konden worden uitgevoerd, een substantieel (en 
groeiend)  exportoverschot  van  gemiddeld  zo’n  26  miljoen  gulden  per  maand.  Dankzij  de 
gunstige handelsbalans en de  al even  gunstige  stand  van de Nederlandse  gulden  tegenover 
buitenlandse  valuta76 was  een  ‘onverwachte  goudregen’  op Nederland  neergedaald.  ‘En  uit 

                                                            

73 NA 2.06.079/1240: Von Hartogensis aan NOT, 19 april 1915 en NOT aan Von Hartogensis, 23 april 1915, 
beiden bijgevoegd bij UC 21 september 1917. Het citaat is afkomstig uit de eerstgenoemde brief. 
74 Van Manen, NOT II, 64. Zo maakte de Duitsers o.a. gebruik van de controles van de NOT bij de export van 
kleurstoffen naar Nederland. BAP RdI/4460: Auswärtiges Amt aan Reichsamt des Innern, 4 september 1915 
[HAS]. 
75 Binnen de NOT werd hiertoe een speciale afdeling opgezet, met als eerste chef C. Davids. Afdeling 2 moest er 
voor zorgen dat aanvragen voor uitvoerconsenten niet conflicteerden met NOT‐afspraken. Werd er 
bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor de uitvoer van synthetische parfums naar Duitsland, trok deze afdeling 
aan de bel: voor de bereiding van deze parfums werd namelijk koolteer gebruikt, afkomstig van uit Groot‐
Brittannië geïmporteerde steenkool. Van Manen, NOT II, 61‐62. 
76 In november 1915 was 100 Nederlandse gulden 49,19 Reichsmark waard, een daling van 17% ten opzichte 
van de koers van juli 1914. Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect', 84‐86. 
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deze overvloed  van  geld  zich niet  reeds op de meest  gunstige wijze?’,  zo  vroeg Kröller  zich 
retorisch af. ‘Men behoeft slechts de goedgeslaagde emissies, de verhoogde belangstelling voor 
vaderlandsche  industrieele ondernemingen, die vroeger hun geld  in Londen moesten zoeken, 
na te gaan, om alle twijfel op te heffen.’77 Maar er was ook een andere interpretatie mogelijk, 
waarschuwde het hoofd van de CHB: kennelijk was Nederland een stuk scheutiger geweest in 
het vergeven van exportlicenties dan Duitsland. De Duitse regering had namelijk ‘in flagranten 
strijd met  de  vastgelegde  politiek’  teerkleurstoffen,  kali  en  steenkolen, waarvan  Berlijn  nog 
voldoende op voorraad had, niet naar Nederland laten uitvoeren. Maar de CHB kon Duitsland 
echter niet met gelijke munt  terug betalen door ook goederen achter  te houden, betoogde 
Kröller. Duitsland importeerde namelijk vooral veel Nederlandse agrarische seizoensproducten 
(zoals  aardappelen  en  peulvruchten),  en  die  kun  je  maar  een  beperkte  tijd  als  politiek 
drukmiddel achterhouden totdat ze bedorven en daarmee waardeloos zijn geworden.78 

De vraag waarom de Duitse regering toch besloten had om de gemaakte afspraken te 
negeren  en  toch  enkele  voor  Nederland  heel  belangrijke  goederen  'zur  politischen 
Verwertung’  achter  te houden, werd door  zowel Kröller  als  Linthorst Homan beantwoord 
met een vingerwijzing naar de “moedermaatschappij” van de Subcommissie B. De NOT had 
namelijk in Duitse regeringskringen een forse duikeling in populariteit gemaakt. Eind januari 
1915 werden  Van  Aalst  en  Van  Vollenhoven  nog  uitgenodigd  ten  huize  van  gezant  Von 
Müller  voor  een  smakelijk  diner  en  dito  ‘Witze’  van  de  gastheer, maar  aan  de  gezellige 
omgang met Duitse  regeringsvertegenwoordigers was  in  de maanden  daarop  een  abrupt 
einde  gekomen.  Begin  april  kreeg  Von  Müller  wegens  zijn  al  eerder  genoemde 
handelspolitieke  passiviteit  zijn  congé.  Zijn  vervanger  was  rasdiplomaat  Richard  von 
Kühlmann, die voor het uitbreken van de oorlog als ambassaderaad in Londen, en daarvoor 
als  legatieraad  in Den Haag gewerkt. Hij stond algemeen bekend als een kunstzinnig man, 
die, mede dankzij het geërfde fortuin van zijn vrouw, in Den Haag de oude woning van Johan 
de Witt aan de Haagse Kneuterdijk als  zijn  standplaats koos.79 Bij  zijn aanstelling wilde hij 
Van  Aalst  nog wel  te woord  staan80, maar  daarna was  het  definitief  afgelopen met  enig 
officieel contact tussen de Duitse regering en de Uitvoerende Commissie van de NOT.81 Ook 
Von  Hartogensis,  die  de  Uitvoerende  Commissie  en  Van  Aalst  altijd  een warm  hart  had 
toegedragen, werd in de zomer van 1915 vervangen na een ernstig conflict met zijn Berlijnse 
bazen.82 Zijn opvolger was de Duitse  consul‐generaal  te Rotterdam Carl Gneist, die  in  zijn 
eerdere dienstjaren al een indrukwekkende staat van dienst op handels‐ en spionagegebied 
had opgebouwd.83 Deze personeelswisselingen waren  indicatief voor het  feit dat de Duitse 

                                                            

77 BPNL IV, doc. nr. 447, pp. 451‐456: Kröller aan Loudon, 15 oktober 1915, aldaar p. 454. 
78 Idem, 453. Cf. NA 2.05.23/676, 50346: Linthorst Homan aan Loudon, 19 oktober 1915 no. 2915, met 
bijgevoegd Johannes aan Gneist, 18 oktober 1915; NA 2.05.23/663, 22818: Doyer (Nijverheidscommissie) aan 
Loudon, 5 juni 1915 no. 4996, met bijgevoegd Nijverheidscommissie aan Von Hartogensis, 20 mei 1915. 
79 Smit, 'Vertegenwoordigers', 60‐62; Berg, 'Richard v. Kühlmann'; Buβmann, 'Richard von Kühlmann', 139‐142. 
In de biografie van Von Kühlmann (Kühlmann, Erinnerungen) is maar bitter weinig informatie over zijn 
Nederlandse jaren terug te vinden. 
80 Dagboek Van Aalst, 6 april 1915, 123‐124. 
81 Dit vatte Van Aalst uiteraard op als een persoonlijk belediging (Dagboek Van Aalst, 16 maart 1916, 238‐239; 5 
november 1915, 191). 
82 Hierover volgt later dit hoofdstuk meer. 
83 Bosboom, In moeilijke omstandigheden, 108; De Jong, 'Nederlandse neutraliteit', 259. 
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regering, in navolging van de Duitse pers, de Trustmaatschappij steeds sterker beschouwde 
als  weinig  meer  dan  een  Brits  bastion  in  Nederland,  als  ‘eine  Englische  Brille  auf  der 
holländische  Nase’  (aldus  de  Rheinisch Westfälische  Zeitung).84 De  sterk  pro‐Brits  getinte 
toespraak  van  Van  Vollenhoven  in  Londen,  die  door  een  Nederlandse  journalist  was 
opgevangen en zo ook in Duitse kranten terecht was gekomen, was daar voor een belangrijk 
deel debet aan.85 

Het werd mede  daardoor  voor  de  Duitse  regering  steeds  lastiger  om  van  Duitse 
bedrijven die contrabande‐goederen naar Nederland exporteerden consignatie aan de NOT 
te eisen.86 De Duitse Zentralstelle für Ausfuhrbewilligung für die Chemische Industrie, die in 
navolging van de Zentralstelle voor de kolenindustrie verantwoordelijk was gesteld voor de 
afgifte  van  exportlicenties  voor  chemische  producten  zoals  teerkleurstoffen, meldde  eind 
augustus  1915  bijvoorbeeld  dat  zij  grote  moeite  had  met  zakendoen  via  de 
Trustmaatschappij. Zij was bang dat de NOT stiekem gegevens over hun handelstransacties 
doorgaf aan Groot‐Brittannië, en hield daarom de afgifte van exportlicenties tegen. Prof. De 
Vooys,  de  voorzitter  van  de Nijverheidscommissie,  besloot  daarom  op  eigen  houtje  naar 
Berlijn  te  vertrekken  en  sloot  samen met  belanghebbenden  een  regeling waarbij  niet  de 
NOT,  maar  de  Nijverheidscommissie  in  samenwerking  met  de  Duitse 
Zentralverkaufsgenossenschaft  in  Nederland  en  officieel  aangestelde  accountants 
ongewenste  doorvoer  van  de  teerkleurstoffen, maar  ook  van  Duitse  geneesmiddelen  en 
andere  chemische  (bij)producten  naar  de Geallieerden  zouden moeten  voorkomen.87 Van 
Aalst reageerde namens de Trustmaatschappij als gestoken. Niet alleen passeerde De Vooys 
de CHB, die juist bedoeld was om het uitvoerbeleid te centraliseren, maar hij had ook voor 
de Duitse zakenwereld een precedent geschapen om de NOT maar helemaal te passeren. De 
UC eiste en kreeg het bestuurlijk hoofd van De Vooys, maar het kwaad was al geschied.88 
  Maar het duidelijkst bleek de steeds vijandiger houding van de Duitse regering uit het 
feit  dat  zij  haar  Nederlandse  evenknie  in  steeds  strengere  bewoordingen  wees  op  de 
dubieus hechte band tussen neutrale overheid en pro‐Britse Trustmaatschappij. Die Duitse 
ergernis  was  bepaald  niet  onterecht,  bleek  al  uit  het  vorige  hoofdstuk:  Nederlandse 
douaniers waren bijvoorbeeld actief betrokken bij de NOT‐opsporingsdienst.89 In de zomer 
van  1915  zou  Berlijn  nóg meer  reden  tot  klagen  krijgen. Want  na  het  tekenen  van  de 

                                                            

84 Editie 23 augustus 1915. Vgl. o.a. Rheinisch‐Westfälische Zeitung, 27 juli en 23 augustus 1915; Düsseldorfer 
General‐Anzeiger, 7 juli 1915 ochtendblad; Belgischer Kurier, 10 oktober 1915; Clever Kreiseblatt, 19 oktober 
1915. 
85 NA 2.05.23/839, 22815: Gevers aan Loudon, 3 juni 1915 no. 5535/182. Zie ook NA 2.06.079/1240: UC 27 
augustus 1915, 391 en het persoverzicht bijgevoegd bij UC 28 september 1915. Cf. Tönnies, Die niederländische 
Uebersee‐Trust‐Gesellschaft, 18. 
86 ZDH ZEG/811, 34‐41: Auswärtiges Amt aan Reichsamt des Innern. 12 oktober 1915. 
87 NA 2.06.079/1240: UC 5 oktober 1915, 578‐579; ‘Nota over de wijze van invoer uit Duitschland van 
kleurstoffen, chemicalien en geneesmiddelen’, van prof. De Vooys [n.d., eind september/begin oktober 1915], 
bijgevoegd bij UC 5 oktober 1915. 
88 Dagboek Van Aalst, 8 oktober 1915, 182. 
89 De samenwerking tussen NOT en douane werd bovendien nog geïntensiveerd, bijvoorbeeld doordat de NOT 
voorschreef dat in zakken gemaakt van via de Trustmaatschappij ingevoerde jute een oranje streep morst 
worden geweven, die voor douaniers gemakkelijk herkenbaar was. NA 2.06.079/1239: UC 10 augustus 1915, 
296; NA 2.06.079/1240: UC 27 augustus 1915, 396. 
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‘Engelsche  regeling’  had  de  NOT  er  opnieuw  een massa  werk  bijgekregen,  en  opnieuw 
dreigde deze de Trustmaatschappij boven het hoofd  te groeien. De NOT had bijvoorbeeld 
met  margarine‐fabrikanten  en  lijnolieslagers  afspraken  gemaakt  over  beperking  van  de 
invoer en controle op het verbruik van  ingevoerde grondstoffen, maar er bleken nog grote 
hoeveelheden olie en vet  in handen van opkopers te zijn. Deze opkopers, die grondstoffen 
hadden aangekocht met als expliciet doel snel en veel geld  te verdienen met verkoop aan 
Duitsland en geen intentie hadden verder nog van de NOT gebruik te maken, waren dan ook 
geenszins  van  plan  zich  aan  de  Trustmaatschappij‐geboden  te  houden.  Zodoende  bleven 
grote hoeveelheden olie en vet de Nederlands‐Duitse grens passeren, en het was maar een 
kwestie  van  tijd,  zo  vreesde  de  Uitvoerende  Commissie,  voordat  Londen  de  NOT  van 
contractbreuk zou beschuldigen, met alle gevolgen van dien.90 

L. Meyers, de vleesgeworden verbinding  tussen het ministerie van Financiën en de 
NOT, had echter een oplossing bedacht. Zijn plan behelsde gebruik te maken van een haast 
vergeten wet uit 1870 die de overheid het recht gaf om indien dat ‘in het belang van handel, 
nijverheid  of  scheepvaart wenschelijk  bleek’  af  te wijken  van  standaardprocedures  bij  de 
grensovergang van goederen, en zo de douane meer mogelijkheid  in handen  te geven om 
informatie op  te eisen over de  samenstelling en herkomst  van  goederen die op het punt 
stonden uitgevoerd te worden. Zo kon de douane de NOT effectiever te hulp schieten bij het 
bestrijden  van  fraude.  Als  uit  de  informatie  van  de  exporteurs‐in‐spé  bleek  dat  er  NOT‐
grondstoffen in het uit te voeren goed verwerkt zaten die op het punt stonden frauduleus te 
worden  uitgevoerd,  zou  de  douane  de  goederen  oneindig  lang  kunnen  vasthouden. 
Bovendien kon de douane dan de NOT waarschuwen, die de zaak verder kon onderzoeken 
en  zo nodig de  schuldigen kon beboeten en op de  zwarte  lijst plaatsen. Het belangrijkste 
voordeel  was  wellicht  nog  dat  de  uitvoer  van  margarine  gemaakt  met  van  overzee 
ingevoerde  NOT‐grondstoffen  nar  Duitsland  vermeden  kon  worden  zonder  dat  een 
uitvoerverbod  –  die  de margarine‐handel met  Groot‐Brittannië  onmogelijk  zou maken  – 
nodig was.91 De leden van de Uitvoerende Commissie waren direct enthousiast, en dat gold 
ook voor minister Treub. De minister van Financiën brouwde met karakteristieke  snelheid 
van het plan‐Meyers een bruikbaar wetsvoorstel, dat hij in de Tweede Kamer verdedigde als 
een  algemene maatregel  van  bestuur:  pas  een  half  jaar  later  zou  hij  aan  het  parlement 
moeten toegeven dat zijn wet bedoeld was om de NOT te helpen.92 De wet verscheen op 7 
augustus 1915 als Koninklijk Besluit in het Staatsblad93, en werd drie dagen later door Treub 
van toepassing verklaard op lijn‐, katoenzaad‐, kokos‐, sesam‐ en grondnotenolie en vet, en 
op  rubber,  NOT‐goederen  waarmee  op  grote  schaal  gefraudeerd  werd  door  ze  te 
vermommen  als NOT‐vrije  voorraden.94 Om het  contact  tussen douane  en NOT, dat door 
deze wet  verder  zou worden  versterkt,  te  versoepelen, werd bovendien bepaald dat  een 

                                                            

90 NA 2.06.079/1240: RvB 26 oktober 1915, 559‐560. 
91 NA 2.06.079/1239: UC 3 augustus 1915, 279‐281; Dagboek Van Aalst, 3 augustus 1915, 164. 
92 Handelingen TK 1915‐1916, Kamerstuknummer 2 VIIB (Staatsbegroting voor het dienstjaar 1916, ministerie 
van Financiën), 11‐22: Memorie van Antwoord van Treub, 18 december 1915. 
93 No. 370. 
94 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 91; Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 256‐257. 
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aantal  douaniers  een  dubbelfunctie  als  ‘verificateur’  bij  de  Trustmaatschappij  zouden 
krijgen.95 

 Het  KB  van  7  augustus  1915  was  tot  stand  gekomen  zonder  overleg  met 
Buitenlandse Zaken96, en werd door topambtenaren aldaar scherp veroordeeld. Niet alleen 
raakte het KB aan het door  Loudon heilig  verklaarde  formele onderscheid  tussen NOT en 
regering, maar het  kabinet‐Cort  van der  Linden werd  zo  bovendien medeplichtig  aan het 
nemen van maatregelen die pijnlijk overduidelijk alleen tegen Duitsland gericht – en dus niet 
neutraal  – waren.97 A.M.  Snouck Hurgronje,  referendaris  van  de  afdeling  Politieke  Zaken, 
becommentarieerde het artikel  in de Rheinische Westfälische Zeitung (‘eine Englische Brille 
auf der holländische Nase’) met de opmerking dat daarin ‘eene vrij juiste uiteenzetting van 
de NOT’ wordt weergegeven, en dat gezien het KB  ‘[d]e  toestand van Duitsch en ook van 
Nederlandsch standpunt bezien, erger [is] dan het artikel aangeeft’.98 Ook Loudon vond dat 
er met openbare regeringssteun aan de NOT een lijn was overschreden. Hij nam contact op 
met Van Vollenhoven en smeekte hem praktisch het KB weer op te laten heffen, maar de UC 
besloot  niet  op  dat  verzoek  in  te  gaan.99 De  Britse  regering  beklaagde  zich  namelijk met 
steeds  toenemende  frequentie  over  NOT‐fraude,  en  kreeg  daarbij  niet  alleen  ammunitie 
aangereikt    van haar eigen  spionnen100, maar ook  van het  “Anti‐Smokkel Bureau” van De 
Telegraaf. De pro‐Britse redactie van deze krant publiceerde namelijk aan de lopende band 
spectaculaire  verhalen  over  grootschalige  (en  vaak  illegale  of  frauduleuze)  export  naar 
Duitsland en de steeds inventievere manieren waarop NOT‐ en regeringscontroles ontdoken 
werden.101 Van Aalst  noemde  de  toestand  in  november  1915  ronduit  ‘critiek’,  en  riep  de 
regering op niet alleen op het KB handhaven, maar nóg meer maatregelen nemen om fraude 
en smokkel te bestrijden. Deed zij dat niet, dan was het gedaan met de NOT en dat kon toch 
niet in het belang van de regering zijn?102 Loudon werd door dit alles in een bijzonder lastig 
parket gebracht. Want min of meer tegelijkertijd meldde Von Kühlmann zich officieel bij de 
minister met de eis dat de regering de banden met de NOT moest doorsnijden omdat deze 
niet  verenigbaar  waren met  de  neutraliteit.  De  goede  relaties  tussen  beide  buurlanden 
stonden op het spel, dreigde Von Kühlmann, en handhaven van regeringssteun voor de NOT 

                                                            

95 Van Manen, NOT II, 149; Volksmaars, 'In‐, uit‐ en doorvoer', 90. 
96 Ook in de notulen van de Ministerraad is geen enkele aanwijzing te vinden dat Treub zijn ideeën met zijn 
collega‐ministers heeft besproken voordat hij hen aan het parlement presenteerde als een zuiver technische 
maatregel. 
97 Zie bijvoorbeeld NA 2.05.23/841, 3269: memorandum ‘NOT en regering’, 4 september 1915. 
98 NA 2.05.23/839, 39305/6686: telegram Loudon aan Gevers, 4 september 1915 met notitie van Snouck 
Hurgronje. 
99 NA 2.06.079/1240: UC 1 oktober 1915, 565; NA 2.06.079/1241: UC 26 november 1915, 148‐149. 
100 NA 2.06.079/1240: UC 19 oktober 1915, 635; RvB 26 oktober 1915, 657‐662; NA 2.06.079/1241: UC 19 
november 1915, 109‐110. Tijdens een UC‐vergadering werd wrang opgemerkt dat wat fraude betreft de Britse 
Legatie ‘dank zij zijn spionage stelsel even goed op de hoogte is en misschien nog beter’ dan de NOT zelf. NA 
2.06.079/1241: UC 30 november 1915, 173. 
101 Zie over deze interessante nevenactiviteit van de redactie van De Telegraaf Ritter, De donkere poort I, 332‐
340; Smidt, 'De bestrijding van de smokkelhandel', 52‐2; Geudeker, Onafhankelijkheid en neutraliteit, 48‐52; 
Abbenhuis, Art of staying neutral, 123; Moeyes, Buiten schot, 230‐231. 
102 NA 2.06.079/1241: UC 16 november 1915, 95. 
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zou  onder  andere  betekenen  dat Duitsland  de welwillende  bilaterale  handelspolitiek  zou 
staken en voor elke Duitse uitvoer stevige concessies zou eisen.103 

Loudon besloot om tijd  te winnen. Hij vertelde Von Kühlmann dat hij het op KB op 
korte  termijn  zou  laten  intrekken,  hetgeen  als  onmiddellijk  positief  gevolg  had  – 
rapporteerde  Linthorst  Homan  –  dat  de  Duitse  legatie  haar  politiek  van  'knijpen  en 
dringen'104 weer  terugdraaide:  zelfs  de  Duitse  kolenexport  (zie  tabel  5.3)  herstelde  zich 
zeer.105 Ondertussen werkte hij samen met de NOT aan een vervanging voor het KB, die de 
Trustmaatschappij ongeveer dezelfde garanties zou bieden maar tegelijkertijd de wind uit de 
Duitse zeilen zou nemen. Die werd gevonden in een tweetal maatregelen. Allereerst dwong 
de NOT alle belanghebbenden bij het zeer fraudegevoelige rubber om een – op de leest van 
het  in  het  vorige  hoofdstuk  behandelde Margarinebureau  geschoeide  –  overeenkomst  te 
tekenen die hen bond aan zeer strenge eisen aangaande opslag, aanvoer en afgifte van hun 
product.106 Ten  tweede  introduceerde  minister  Posthuma  wetgeving  die  aan  bepaalde 
fraudegevoelige  goederen  –  waaronder  margarine  en  enkele  andere  op  olie  of  vet 
gebaseerde producten – kwaliteitseisen stelde, die er op neerkwamen dat vermenging van 
binnenlandse met  buitenlandse  grondstoffen  afhankelijk werd  van  regeringstoestemming. 
Zo moest  voorkomen worden dat bijvoorbeeld margarinefabrieken binnenlandse en NOT‐
grondstoffen verwerkten  in voor Duitsland bestemde plantenboter. 107 Maar de Britten, die 
Van  Vollenhoven  in  verband  met  deze  zaak  opnieuw  op  het  Londense  matje  hadden 
geroepen, namen hiermee geen genoegen. Zij eisten dat de Nederlandse regering alleen het 
KB kon  intrekken als  zij  tegelijkertijd uitvoerverboden  zou uitvaardigen voor die goederen 
waarvan  NOT‐fraude  en  dus  “lekkage”  naar  Duitsland  het  grootste  was.108 Dat  was  een 
probleem, want  van  een  aantal  van  die  goederen  – waaronder  bijvoorbeeld  paraffine  en 
kaarsen,  die  in  Duitsland werden  gebruikt  als  vetvervanger  –  gaf  noch  de  binnenlandse 
voorraad noch het prijspeil de regering aanleiding om een uitvoerverbod uit te vaardigen.109 
Deed de regering dat toch, dan zou Berlijn bezwaar maken, vreesde Loudon.110 

                                                            

103 NA 2.21.205.37/10: Von Kühlmann aan Loudon, 27 oktober 1915, ’personelle et confidentielle’; idem: Von 
Kühlmann aan Loudon, 28 oktober 1915 met bijgevoegde ‘Pro Memoria’ met Duitse desiderata; idem: Von 
Kühlmann aan Loudon, 1 november 1915, ’confidentielle!’ met bijgevoegde ‘Notice’, n.d.; 2.06.001/10936: n.n. 
[vermoedelijk Everwijn], Memorandum ‘Besprekingen met den heer Gneist op 23 november 1915’. Cf. BAP 
RdI/4460: Duits gezantschap aan AA, 27 augustus 1915 [HAS] 
104 NA 2.06.079/1241: UC 23 november 1915, 134. 
105 NA 2.06.001/4225: CHB 6 januari 1916, 3. Cf. NA 2.05.23/676, 50346: Linthorst Homan aan Loudon, 19 
oktober 1915 no. 2915, met bijgevoegd Johannes aan Gneist, 15, 16 en 18 oktober 1915.  
106 NA 2.06.079/1241: UC 21 december 1915, 332‐333; NA 2.06.097/1448: ‘Memorandum’ van Joost van 
Vollenhoven, 8 december 1915; idem: S. van den Bergh (‘president’) en J. Nijst (‘secretary’) van het ‘Bureau for 
Edible Fats and Oils’ aan de Britse Legatie, 11 november 1915; NA 2.06.079/1405: Nota ‘September 1915’. Deze 
nota is geschreven naar aanleiding van een gesprek tussen Van Vollenhoven en Loudon. 
107 NA 2.06.079/1241: UC 17 december 1915, 306‐307; UC 4 januari 1916, 385. 
108 NA 2.06.079/1240: UC 22 oktober 1915, 654; NA 2.06.097/1448: Memorandum ‘Uitvoer van Glycerine’, 
door Joost van Vollenhoven, 6 december 1915; NA 2.06.097/1449: Van Vollenhoven, ‘Verslag over mijn reis 
naar Londen Oct./Nov. 1915’, n.d. [rond 8 november 1916]; Eyre Crowe aan Joost van Vollenhoven, 5 
november 1915, bijgevoegd bij UC 8 november 1915. 
109 NA 2.06.079/1241: UC 19 november 1915, 109‐110. 
110 NA 2.06.079/1242: UC 11 januari 1916, 38. 



 

189 

 

Om  dit  probleem  te  omzeilen,  stelde  de  UC  voor  dat  de  regering  ‘een  eenigzins 
gewijzigde gedachtegang over gevallen waarin uitvoerverboden mogelijk zijn, zal volgen, nl. 
tot  dergelijk  verbod  zal  worden  overgegaan  niet  alleen  in  het  geval  dat  de  aanwezige 
voorraden klein zijn, doch ook als de aanvoer van de grondstoffen, waaruit eenig product, 
voor uitvoerverbod in aanmerking komend, vervaardig wordt, in gevaar gebracht wordt’.111 
De regering ging met deze formule akkoord en ging zelfs, om de Britten gerust te stellen, nog 
een  stap  verder.  Dat  bleek  toen  op  31  december  1915  de  wet  ‘Tijdelijke  bepalingen 
betreffende het vervoer en de nederlage [opslag, SK] van goederen’ afgekondigd. Deze wet 
verbood opslag van goederen aan de grens, verbond strengere voorwaarden aan vervoer en 
opslag in het grensgebied en bepaalde dat alle goederen die zich in de richting van de grens 
begeven en die niet gedekt zijn door een door‐ of uitvoerconsent van de regering vergezeld 
moeten  gaan  met  een  ‘binnenlandsch  paspoort’  met  daarop  gegevens  over  aard  en 
samenstelling  van  de  goederen,  en  gegevens  over  zender,  verzending  en  beoogde 
ontvanger.112 

Deze maatregel was  genomen  op  uitdrukkelijk  verzoek  van  de  UC,  die  graag  had 
gezien dat de  regering nog een stapje verder was gegaan en een algemeen uitvoerverbod 
had uitgevaardigd. Zo’n verbod zou alle uitvoer illegaal maken, tenzij de regering er expliciet 
toestemming voor zou geven. De redenering was dat met een algemeen uitvoerverbod in de 
hand  de  regering  de  NOT  kon  steunen  zonder  angst  voor  Duitse  economische 
tegenmaatregelen: als Berlijn de aanvoer  van  steenkool  zou  tegenhouden,  zou Nederland 
keihard kunnen  terugslaan door alle uitvoerlicenties  in  te  trekken. Bovendien,  redeneerde 
de  UC, was  een  algemeen  exportverbod  “neutraler”  dan  continu  ad‐hoc maatregelen  te 
nemen om uitvoer van  specifieke goederen  te voorkomen, ook omdat het  in  theorie naar 
alle  kanten  (dus  niet  alleen  naar Duitsland) werkte.113 Treub  zag  het  plan  ook wel  zitten, 
maar bij bespreking in de ministerraad (één van de weinige keren dat de handelspolitiek met 
alle betrokken ministers besproken werd!) bleken Posthuma en minister‐president Cort van 
der  Linden  zich  tegen  de  plannen  te  verzetten.  In  een  serie  één‐op‐ééngesprekken 
probeerde de Uitvoerende Commissie beide bewindslieden over  te halen, maar Posthuma 
verzette zich om handelstechnische en Cort van der Linden om principiële redenen: hij wilde 
zelfs  geen notulen  van het  gesprek  laten maken;  kennelijk  vond hij  alleen praten met de 
Trustmaatschappij al een  inbreuk op het neutrale karakter van de Nederlandse regering.114 
Belangrijk  resultaat  van  het  gesprek  was  wel  dat  de  bewindslieden  een  informele 
ontmoeting  regelden  tussen de  ‘Opperbevelhebber  van  Land‐ en Zeemacht’, generaal C.J. 
Snijders, en de leden van de UC, waarin (onderhandse) afspraken werden gemaakt over een 
effectievere  bestrijding  van  de  smokkelhandel  door  het  Nederlandse  leger  en  over  een 

                                                            

111 NA 2.06.079/1240: RvB 26 oktober 1915, 662. Nadruk van de auteur. 
112 Staatsblad no. 533. De wet is in zijn geheel afgedrukt in Uitvoerverboden, 7‐13. Cf. BPNL IV, doc. nr. 499, 
513‐514: Loudon aan Van Swinderen, 13 januari 1916 no. 54. 
113 NA 2.06.097/1605, XLII, 6 januari 1916; Dagboek Van Aalst, 16 november 1915. 195. 
114 NA 2.06.079/1241: ‘Verslag van het besprokene ter audientie bij Z.E. den Minister van Financiën op 16 
november 1915’, bijgevoegd bij UC 16 november 1915; De besprekingen met Cort van der Linden worden 
genoemd in UC 19 november 1915, 106. Cf. Den Hertog, Cort van der Linden, 444‐445. 
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regelmatige  informatie‐uitwisseling  tussen  leger  en  NOT. 115  Dankzij  de  nieuwe 
uitvoerverboden  en  de  Nederlage‐wet  –  beiden  op  het  oog  strikt  neutraal want  gericht 
tegen  alle  buitenlanden  en  niet  alleen  tegen  Duitsland  –  aangevuld  met  de  geheime 
afspraken tussen  leger en Trustmaatschappij kon het KB van 7 augustus 1915 begin  januari 
van het  jaar daarop weer worden opgeheven.116 De hele zaak zou echter nog een voor de 
NOT én de Nederlandse regering bijzonder vervelend staartje krijgen.  

Op  2  december  1915  werd  Lord  Robert  Cecil,  binnen  het  Britse  Ministerie  van 
Buitenlandse  Zaken  hoofdverantwoordelijke  voor  de  economische maatregelen  jegens  de 
neutralen,  in  het  Lagerhuis  door  parlementslid  H.  Dalziel  ondervraagd  over  de  grote 
hoeveelheden  oliën  en  vetten  die  vanuit  Groot‐Brittannië  naar  Nederland  werden 
verscheept,  en  of  er wel  voldoende waarborgen waren  dat  die  oliën  en  vetten  niet  naar 
Duitsland  zouden worden doorgevoerd. Volgens Cecil was dat  zeker het geval: niet alleen 
was de grote aanvoer deels verklaarbaar door een grote vraag naar Nederlandse margarine 
op  de  Britse markt, maar  de  betrokken  industriën  stonden  ook  nog  eens  onder  strenge 
controle van de NOT die ‘volkomen oprecht en loyaal’ de betreffende voorwaarden van het 
Agreement  van  juli  1915  toepast.  Tenslotte  maakte  Cecil  gewag  van  het  bestaan  van 
‘gewone Nederlandsche  voorzorgsmaatregelen,  die  op  ons  verzoek  zijn  verscherpt’.117 Dit 
parlementair onderonsje werd via een bericht van het Britse persbureau Reuters de wereld 
in  gezonden,  en  bereikte  ook  de  kranten.  De  verontwaardiging  in  zowel  Nederland  als 
Duitsland was  groot:  Cecil  suggereerde  namelijk  niets meer  en  niets minder  dan  dat  de 
Geallieerden via de “loyale” NOT de regering had gedwongen om “maatregelen” te nemen, 
waarin de goede verstaander alleen maar het KB van 7 augustus 1915 kon lezen. Er werden 
naar aanleiding van de krantenberichten Kamervragen gesteld, en de Nederlandse regering 
probeerde  zelfs  (tevergeefs)  Reuters  tot  een  rectificatie  te  dwingen.118 Loudon,  die  al 
regelmatig gewaarschuwd was door zijn topambtenaren, werd nu direct geconfronteerd met 
de consequenties van al te nauwe verstrengeling van staat en NOT.  In een persoonlijke en 
streng  vertrouwelijke  brief  vroeg  hij  op  31  december  1915  Treub  om  alle  openlijke 
‘medewerking  van  de  Regeering met  een  lichaam,  dat  herhaaldelijk,  ook  staatsrechtelijk 
door haar  is voorgesteld als een zuiver particuliere’ te staken. Hij  liet in het midden wat hij 
nu  precies  van  zijn  collega  verwachtte, maar  zijn  brief  had  in  ieder  geval  tot  gevolg  dat 
Meyers, die met zijn dubbelrol als ambtenaar bij Financiën en afdelingshoofd bij de NOT de 

                                                            

115 NA 2.06.079/1241: ‘Verslag der bespreking op 19 November 1915’, tussen de UC, Bosboom, Snijders, en 
Majoor van Tuinen, bijgevoegd bij UC 19 november 1915; Dagboek Van Aalst, 3 december 1915, 202. 
116 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 91; Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 258. 
117 Citaten overgenomen uit Het Centrum, 4 december 1915. Het Centrum citeert weer uit de Nederlandse 
vertaling van een bericht van Reuters. Dit bericht is onder andere opgenomen in de New York Times, 3 
december 1915 en in de NRC van diezelfde dag, avondblad. De parlementaire vragen van Dalziel worden ook 
genoemd in Ritter, De donkere poort I, 283, maar deze beweert dat de episode betrekking heeft op de 
Nederlage‐wet, die op dat moment nog niet is afgekondigd. Vreemd genoeg vermelden de officiële notulen van 
het Britse parlement de vragen van Dalziel niet. Wellicht zijn deze later alsnog gecensureerd. 
118 Ritter, De donkere poort I, 283. 
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ongezond geworden verhouding tussen politiek Den Haag en particuliere Trustmaatschappij 
typeert, die laatste functie moet opgeven.119  

De Duitse pers zag ondertussen in de woorden van Cecil haar gelijk over de NOT zwart 
op wit bevestigd: het bewees dat de Trustmaatschappij ‘völlig unter englischen Einfluss’ en 
de  regering‐Cort  van  der  Linden  al  te  gemakkelijk  boog  voor  instructies  uit  Groot‐
Brittannië.120 Van Aalst ondernam nog een  laatste poging om de Duitse kritiek op de NOT 
weg  te  nemen,  door  zich  door  een  reeks  Duitse  kranten  te  laten  interviewen.  Hij wilde 
daarin,  naar  eigen  zeggen,  de  schijn wegnemen  dat  de UC  zich  vrijwillig  voor  het  Britse 
karretje had laten spannen.  
 

Wir sind weder pro‐ noch antideutsch, weder pro‐ noch anti‐englisch, sonder Holländer 
und als solche vertreten wir die Interessen unseres Vaterlandes. […] In Deutschland wird 
von einigen Zeitungen behauptet, die N.O.T. sei ein Vasall Englands. Ich möchte dazu nur 
bemerken, daß die N.O.T.  in Hauptsache von dem abhängig  ist, der die See beherrscht, 
oder  doch  wenigstens  uns  maritim  überlegen  ist,  aber  dass  sie  trotzdem  allen 
kriegführenden Mächten ihre Vermittlung gewährt.121 

 
Het mocht niet baten. In de ogen van de Duitse pers was de NOT definitief ontmaskert als 
Brits schoothondje, en Van Aalst werd toegebeten dat – mochten de Duitsers onverhoopt 
tóch besluiten binnen te vallen, hij ‘aan een paal op den Dam’ zou worden opgehangen.122 
Na  december  1915  werden  er  nog  nauwelijks  goederen  vanuit  Duitsland  aan  de  NOT 
geconsigneerd.  In  plaats  daarvan  werden  garanties  tegen  doorvoer  verleend  door 
individuele bedrijven – al dan niet gecontroleerd door Duitse accountants – of door speciaal 
opgerichte “mini‐NOT‐tjes”, die voor specifieke productgroepen  (bijvoorbeeld verfstoffen) 
met een van de Trustmaatschappij gejat systeem ongewenste uitvoer naar Groot‐Brittannië 
hoopten te voorkomen.123 Met de officiële contacten tussen NOT en Duitsland was het dus 
helemaal Schluss, hoewel dit niet uitsloot dat bijvoorbeeld consul Gneist van mening was en 
bleef ‘dat Duitschland zonder de NOT lang niet zooveel van Holland had kunnen betrekken 
als thans het geval is’.124 
 

                                                            

119 NA 2.05.23/840, 64082: Loudon aan Treub, 31 december 1915 afd. II no. 64082, ‘vertrouwelijk’; idem, Treub 
aan Loudon, 12 januari 1916, afd. Kabinet no. 11; NA 2.21.261/32: Uitvoerende Commissie aan Treub, 10 
januari 1916, ‘Streng vertrouwelijk’. Citaat uit de eerstgenoemde brief. 
120 Preussische Kreuszeitung, 9 mei 1916 avondblad. Cf. Clever Kreiseblatt, 19 oktober 1915 en BAP RdI/4461: 
Duits gezantschap in Nederland aan AA, 23 november 1915 [HAS]. 
121 Citaten uit het interview met Van Aalst in de Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien (7 
november 1915). Cf. interviews (van gelijke strekking) in La Gazette de Hollande, 29 januari 1916 en Kölnische 
Zeitung, 13 november 1915 avondblad. 
122 Dagboek Van Aalst, 12 oktober 1915, 183, 
123 NA 2.06.079/1605, LXI, 4 februari 1916, 1‐2. Cf. NA 2.05.23/715, 52011: Gevers aan Loudon, 6 november 
1916 no. 15794/5493. In deze brief rapporteert Gevers over de Rijksdagzitting van 3 november 1916, waarin 
Johannes aangaande de export van goederen naar Nederland de opmerking maakte dat 'de Duitsche Regeering 
eene zorgvuldige contrôle heeft georganiseerd, teneinde voor hare belangen in deze te waken’. Cf. Grünfeld, 
Die deutsche Außenhandelskontrolle, 55; Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 224. 
124 NA 2.06.079/1241: UC 23 november 1915, 134. 
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5.7 – De Vereenigingen 
 
Hoewel de KB‐affaire de betrekkingen tussen NOT‐hoofdkantoor en de Centrale regeringen 
steeds verder het vriespunt deed naderen, leek de verhouding tussen de NOT‐Subcommissie 
B aan de ene en Berlijn en Wenen aan de andere kant geen permanente schade te hebben 
opgelopen.  Hoewel  Duitsland  even  had  gedreigd  met  het  staken  van  kolenleveranties, 
constateerde  Van  Vollenhoven  dat  eind  november  het  gevaar  voor  een  ‘handelsoorlog’ 
definitief  geweken  leek.125 Linthorst Homan  en  Kröller  onderhandelden met  de Duitse  en 
Oostenrijkse  handelsattachés  in  Den  Haag  (respectievelijk  Carl  Gneist  en  zijn 
voornaamgenoot  baron  Von  Griska)  over  compensaties  voor  schaarse  goederen  en  over 
veredelingsverkeer; hoewel het daarbij hard tegen hard wilde gaan, stond het uitruilsysteem 
zelf niet ter discussie. Daarnaast vertoefden Kröller en Linthorst Homan regelmatig in Berlijn, 
Wenen en bezet Brussel om de autoriteiten daar te overreden bepaalde goederen waaraan 
in Nederland behoefte was  los te  laten, of om geëiste compensaties die echt niet gegeven 
konden worden (bijvoorbeeld in verband met NOT‐regelingen met Groot‐Brittannië) te doen 
vervangen  door  andere.126 Ogenschijnlijk  waren  Subcommissie  B  en  CHB  dus  een  groot 
succes, maar schijn bedroog. 
  Eén van de belangrijkste doelen van de CHB was om de uitvoer op  zo’n manier  te 
reguleren  dat  de  binnenlandse  consumptie  niet  in  de  problemen  zou  komen.  De  CHB 
steunde hiertoe op de Rijks Centraal Bureaus, maar er zat een structurele fout in deze door 
Treub verzonnen  instellingen. De voor binnenlands gebruik  te  reserveren goederen waren 
namelijk niet afhankelijk gemaakt van de behoeften van de bevolking, maar van de uit  te 
voeren hoeveelheid. Het Rijks Centraal Bureau voor kaas zorgde er bijvoorbeeld voor dat van 
elke  10  ton  kaas  die  werd  uitgevoerd  5%,  dus  een  halve  ton,  voor  de  Nederlandse 
consument werd  achtergehouden. Het was  natuurlijk  veel  logischer  geweest  om  eerst  te 
berekenen  hoeveel  er  in  Nederland  nodig  was  en  de  rest  uit  te  voeren, maar  dat  was 
praktisch niet mogelijk: de statistieken over binnenlands verbruik waren namelijk zo slecht 
van kwaliteit dat ze bijna onbruikbaar waren. Treub had bovendien bedacht dat het achter 
te houden percentage simpelweg kon worden aangepast als de prijs van bijvoorbeeld kaas te 
sterk  zou  stijgen. Maar  het  aanpassen  van  het  genoemde  percentage was  uiteraard  een 
weinig exacte wetenschap, en vaak niet voldoende om prijsstijgingen of dreigende tekorten 
te  voorkomen.  In  zo’n  geval  kon  de minister  van  LNH  simpelweg  het  systeem  van  Rijks 
Centraal  Bureaus  opzij  schuiven  en  elke  uitvoer  onmogelijk  maken  totdat  prijzen  of 
voorraden zich weer hadden hersteld. Het probleem was alleen dat in zo’n geval de bij zo’n 
bureau  aangesloten belanghebbenden  geen enkele  formele  verplichting meer hadden om 
hun producten aan de regering te leveren; zij verkochten ze liever aan de vrije markt, waar 
ze een veel hogere prijs konden krijgen. Dit gebeurde onder andere toen de export van kaas 

                                                            

125 Idem, 130‐131. Cf. NA 2.06.079/1605, XXII, 15 december 1915, 4‐5. 
126 Archiefmateriaal over onderhandelingen tussen Linthorst Homan en Kröller aan de ene, en Duitse en 
Oostenrijks‐Hongaarse regeringsafgevaardigden aan de andere kant over de periode mei 1915‐juli 1916 zijn 
o.a. te vinden in NA 2.06.097/1548, 1550, 1552, 1554 en 1556. 



 

193 

 

tussen  24  oktober  en  7  december  1915  werd  stilgelegd,  en  ondanks  een  totaal 
uitvoerverbod de prijzen torenhoog bleven.127 
  In  september  1915  lanceerde  Posthuma  daarom  plannen  om  het  systeem  van  de 
Rijks Centraal Bureaus grondig te hervormen. Zij werden omgezet in Vereenigingen (zie tabel 
5.3 hieronder), die elk onder toezicht kwamen te staan van een Rijkscommissie van Toezicht 
bestaande uit één respectievelijk twee leden uit de Eerste en Tweede Kamer en een door de 
minister  benoemde  onafhankelijke  deskundige. 128 De  leden  van  de  Vereenigingen  zélf 
bestonden niet uit  individuele belanghebbenden –  zoals bij de Rijks Centraal Bureaus het 
geval  was  –  maar  uit  al  bestaande  samenwerkingsverbanden  tussen  belanghebbenden 
onderling.  In  het  geval  van  de  op  8  oktober  1915  bij  Koninklijk  Besluit  opgerichte 
Kaasvereeniging  werden  in  de  statuten  als  leden  onder  andere  de  Algemeene 
Nederlandsche  Zuivelbond  FNZ,  de  Friesche  Coöperatieve  Zuivelexportvereeniging  te 
Leeuwarden en de Bond van Kaasproducenten te Gouda genoemd.129 De Vereenigingen, die 
allemaal op dezelfde leest geschoeid werden, hadden als primaire taak om er voor te zorgen 
dat de Nederlandse consument voldoende goedkoop voedsel van eigen bodem kon kopen, 
en als  secundaire  taak om het ministerie  van  LNH  te adviseren over welke hoeveelheden 
goederen  ter  export  konden  worden  aangeboden.130 De  regering  zou  zelf  geen  directe 
invloed meer uitoefenen (zoals dat voor de reorganisatie nog wel het geval was), maar zou 
alleen  indirect,  via  de  Rijkscommissies  van  Toezicht,  een  oogje  in  het  zeil  houden  op  de 
uitvoering van alle regels.131 
 
Tabel 5.3: De landbouw‐Vereenigingen, 1915‐1916 
 

Datum oprichting  Naam Vereeniging 

11 september 1915  Botervereeniging 

11 september 1915  Kaasvereeniging 

13 september 1915  (Varkens‐)Vleeschvereeniging132 

17 september 1915  Peulvruchtenvereeniging 

18 september 1915  Vereeniging Groenten‐Centrale 

20 september 1915  Aardappelenvereeniging 

27 september 1915  Vereeniging van Aardappelmeelfabri‐
kanten 

28 september 1915  Vereeniging van Fabrieken van Melk‐

                                                            

127 BAP RdI/4460: Gneist aan Von Bethmann Hollweg, 12 april 1915; ZDH ZEG/811, 45: Von Kühlmann aan ZEG, 
19 oktober 1915 [HAS]. Cf. Treub, Oorlogstijd, 66‐67; Smidt, De regulering, 12; Rijks Centraal Bureau voor den 
Uitvoer van Kaas, 2‐3, 24‐25. 
128 Peereboom Voller, Distributiewetgeving, 27. 
129 Statuten d.d. 8 oktober 1915 geciteerd in Blink, Kaasvereeniging, 9‐12. 
130 De minister stuurde op 4 september 1915 een brief rond waarin hij de werkwijze van de Vereenigingen 
uitlegde, en zelfs concept‐statuten meeleverde. Deze brief is geciteerd in Blink, Kaasvereeniging, 1‐5. In NA 
2.06.079/1167 zijn afdrukken van de statuten van de diverse Vereenigingen te vinden. Cf. Peereboom Voller, 
Distributiewetgeving, 26. 
131 Van Meurs, 'Levensmiddelen‐politiek', 232‐234; Soer, Aardappelendistributie, 53‐54. 
132 De Varkensvleeschvereeniging werd op 13 september 1915 opgericht. Op 14 september 1916 werd de naam 
gewijzigd in Vleeschvereeniging. 
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producten 

5 oktober 1915  Eiervereeniging 

27 oktober 1915  Zeevischvereeniging 

17 juli 1916  Vereeniging Zaadcentrale 

5 augustus 1916  Pluimveevereeniging 

7 september 1916  Rundveevereeniging 

9 september 1916  Vereeniging Fruit‐Centrale 

29 september 1916  Paardenvereeniging 

3 oktober 1916  Suikervereeniging 

11 oktober 1916  Ribbehooivereeniging 

20 oktober 1916  Vlasvereeniging 

14 december 1916  Vereeniging van Stremselfabrikanten 

 
Voor  alle  hier  genoemde  Vereenigingen  werd  snel  na  de  formele  oprichting  bij  ministeriële 
beschikking een corresponderende Rijkscommissie van Toezicht opgericht. Na de oprichting van de 
Peulvruchtenvereeniging  op  17  september  1915  door  het  Nederlandsch  Landbouwcomité  en  de 
Vereeniging  van  Handelaren  in  Peulvruchten  werd  bijvoorbeeld  op  16  oktober  1915  de 
Rijkscommissie van Toezicht op de Peulvruchtenvereeniging ingesteld. Bron: Gruythuysen, Inventaris 
archieven crisisinstellingen, 171‐220; Smidt, De regulering, 26‐27. 

 
Dat  lijkt een nogal vreemde manier op het probleem met de Rijks Centraal Bureaus op  te 
lossen,  maar  Posthuma  zag  aanvankelijk  alleen  maar  voordelen.  Ten  eerste  waren  de 
Vereenigingen,  in  tegenstelling  tot  de  Rijks  Centraal  Bureaus,  geen  overheidsinstellingen, 
maar bedropen zij zichzelf door het heffen van  lidmaatschapsgeld.133 Dit verlichtte de druk 
op  de  overheidsfinanciën,  die  zwaar  onder  druk  stonden wegens  de  hoge  kosten  van  de 
mobilisatie  van  het  leger.134 Bovendien  geloofde  Posthuma,  die  de  landbouwers  tot  zijn 
trouwste aanhangers mocht rekenen en zelf afkomstig was uit een agrarisch milieu, heilig in 
het  zelfreinigend  vermogen  van  de  in  Vereenigingen  samenwerkende 
landbouworganisaties.135 Volgens hem zouden de Vereenigingen beter in staat zijn om voor 
het belang van de Nederlandse consument op te komen dan die paar LNH‐ambtenaren die 
de  Rijks  Centraal  Bureaus  voor  dit  doel  had  ingezet,  omdat  zij  ten  opzichte  van 
laatstgenoemden  een  ontzettend  grote  kennisvoorsprong  hadden.  Verenigingen  van 
belanghebbenden  konden  met  autoriteit  en  kennis  van  zaken  onderhandelen  met 

                                                            

133 BNA FO 382/737, 79644: Maxse aan Grey, 22 april 1916 no. 649, met bijgevoegd R.F. Mercier (Britse vice‐
consul te Vlaardingen) aan Maxse, 20 april 1916. Het bijgevoegde rapport bevat heel veel informatie over het 
Nederlandse exportsysteem. 
134 Bijv. Dagboek Van Aalst, 29 december 1915, 213. Volgens Van Aalst vertelde Treub hem, ‘dat hij in den 
Ministerraad gezegd heeft, dat de mobilisatie nog een maand of drie kan doorgaan, doch dat het dan uit moet 
zijn, daar hij anders de verantwoordelijkheid voor de financiën niet langer kan aanvaarden’. Al in 1914 had 
Treub geprobeerd om een deel van die kosten middels een exportbelasting te dekken, maar zijn plannen waren 
in de Kamer weggestemd. Volksmaars, 'In‐, uit‐ en doorvoer', 91. 
135 Posthuma was van 1900 tot 1909 secretaris geweest van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond FNZ 
(later onderdeel van de Kaasvereeniging), en daarna van 1909‐1914 directeur van de Landbouwonderlinge, de 
Tuinbouwonderlinge, naast zijn functie als directeur bij de Coöperatieve Vereeniging “Centraal Beheer”. J.M.G. 
van der Poel, 'Posthuma, Folkert Evert (1874‐1943)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
[www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/posthuma, bezocht 25 april 2010] 
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individuele  exporteurs  over  de  voor  binnenlandse  consumptie  ter  beschikbaar  te  stellen 
hoeveelheden, en over de prijs daarvan. Bovendien wisten zij veel beter dan de ambtenaren 
in  Den  Haag wat  er  speelde  in  de  agrarische wereld,  en  konden  ze  dus  fraudeurs  (bijv. 
boeren  die  stiekem  voorraden  melk  achterhielden  die  eigenlijk  ten  behoeve  van  de 
binnenlandse distributie zou moeten komen) makkelijker in de boerenkiel vatten. Tenslotte 
hoopte Posthuma met de instelling van Rijkscommissies van Toezicht de criticasters van zijn 
export‐  en  distributiebeleid  de  mond  te  snoeren.  Posthuma  wilde  de  heren 
volksvertegenwoordigers letterlijk en figuurlijk met de neus op de feiten drukken, en ze zélf 
een behoorlijk stuk verantwoordelijkheid in handen geven.136 

Die verantwoordelijkheid steeg sommige parlementsleden enigszins naar het hoofd: 
zij gingen  zich haast als “onder‐ministertjes” van Landbouw gedragen. Waar dat het geval 
was, ging de betreffende Rijkscommissie van Toezicht zich actief bemoeien met het uitvoer‐ 
en distributiebeleid, waarbij het  voorkwam dat er  ruzies uitbraken  tussen Vereeniging en 
Rijkscommissie over het te volgen beleid. Andere Rijkscommissies hielden zich wel aan hun 
rol als waakhond, en in zulke gevallen was het alleen de Vereeniging die het beleid bepaalde. 
In  beide  gevallen  bleven  persoonlijke  belangen  echter  een  grote  rol  spelen  in  de 
exportpolitiek: de belanghebbenden binnen de Vereenigingen waren uiteraard geneigd om 
hun  eigen  bedrijf  zoveel mogelijk  te  doen  profiteren,  en  aangezien  de  consumenten  nog 
altijd geen stem hadden  in de regeling (en de minister, die voor hen moest opkomen, zich 
zoveel mogelijk  uit  de distributieproblematiek had  teruggetrokken) werden  hun  belangen 
nog  wel  eens  veronachtzaamd.  De  winstzucht  van  vooral  de  exporteurs  van 
landbouwproducten,  prominent  in  de  Vereenigingen  vertegenwoordigd,  kon  vaak  maar 
onvoldoende worden afgeremd door de Rijkscommissies van Toezicht. Soms werden ze er 
zelfs  toe  aangemoedigd, omdat ook de  leden  van de  toezichtscommissie belangen  in het 
boerenbedrijf hadden.137 

Zowel  Treub  als Van Aalst waren –  terecht –  zeer  kritisch over de door Posthuma 
geïntroduceerde hervormingen in het uitvoersysteem. Zij meenden dat de minister van LNH 
de  belangen  van  de  consument  had  opgeofferd  aan  de  boerenstand,  die  hij  een 
doorslaggevende stem had gegeven  in het bepalen van het export‐ en distributiebeleid.138 
Wat  beide  heren  echter  niet  onmiddellijk  opmerkten,  is  dat  de  oprichting  van  de 
Vereenigingen  de  consistentie  van  het Nederlandse  uitvoerbeleid  bepaald  niet  ten  goede 
kwam, zoals te zien is in schema 5.2. De Rijkscommissies van Toezicht hadden van Posthuma 
de bevoegdheid gekregen zelfstandig positief of negatief te beslissen over het verlenen van 
uitvoervergunningen, eventueel  in overleg met “hun” Vereeniging. Zij hoefden niet, al dan 
niet  via  de  Commissie  voor  de  Voeding  van  Mensch  en  Dier,  te  overleggen  met  de 

                                                            

136 Treub, Oorlogstijd, 68‐70. 
137 Van der Mandere, Export‐Centrale, 7‐8; Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 5. Ook de daadwerkelijke 
distributie werd in het nieuwe systeem niet verbeterd. Omdat de verdeling van voor binnenlands verbruik 
bedoelde goederen toegewezen bleef aan gemeenten (opnieuw een kostenbesparende maatregel van de 
centrale overheid) ontstonden lokale verschillen in voorraad en prijs. Broekema, 'Landbouw', 290‐291; 
Kraaijestein, 'Lokale noden', 70‐71; Pekelharing, 'Utrecht', 24‐26. 
138 Dagboek Van Aalst, 22 juni 1917, 471‐472; Treub, Oorlogstijd, 61, 65‐73. Cf. Treub, Herinneringen, 353‐354. 
Treub stak overigens ook de hand in eigen boezem: hij zelf had immers de grondslagen van het uitvoersysteem 
gelegd en daarin belanghebbenden al een grote  en zelfstandige rol toebedacht. 
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Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland. De CMVD bleef weliswaar actief als 
adviesorgaan voor het verlenen van uitvoervergunningen van  landbouwgoederen waarvoor 
geen Vereeniging was opgezet, maar dat werden er na september 1915 minder en minder 
(zie  tabel  5.3).  De  functie  van  de  CHB  als  centraal  overlegorgaan  voor  de  uitvoer werd 
daarmee sterk aangetast. 

 
Schema 5.2: Posthuma’s hervorming, september 1915 
 

 
 
5.8 – Duitse importcentralisatie 
 
Juist omdat de nieuwe Vereenigingen nog minder in staat waren weerstand te bieden tegen 
de magnetische aantrekkingskracht van de Duitse markt en haar hoge prijzen, kregen Duitse 
initiatieven  om  het  aankoopbeleid  verder  te  harmoniseren  steun  van  onder  andere  Van 
Aalst  én  de Nederlandse  regering.139 Als  er  namelijk meer  eenheid  en minder  onderlinge 
concurrentie  zou  komen  in  de  aankopen  gedaan  door  de  vertegenwoordigers  van  de 
Centrale overheden,  legerorganisaties en bedrijven, zouden de prijzen van exportgoederen 
vanzelf dalen, en daarmee voor de Vereenigingen en Rijkscommissies van Toezicht de prikkel 
verdwijnen om de exporthandel boven de binnenlandse markt  te stellen. Von Hartogensis 
had al met de nodige regelmaat bij zijn superieuren aangedrongen op importcentralisatie en 
bij de oprichting van de CHB in april 1915 zelf al een belangrijke stap in die richting gezet. Hij 
had  namelijk  bedongen  dat  Nederlandse  goederen  die  in  verband  met  de  uitruil  van 
exportlicenties  als  compensatie  aan Duitsland  geleverd moesten worden, niet op de  vrije 
Duitse markt, maar aan de Zentral Einkaufs Gesellschaft (ZEG) geleverd moesten worden.140 
De  Nederlandse  regering  wilde  hier  aanvankelijk  niet  mee  akkoord  gaan:  de  ZEG  was 
namelijk  nauw  gelieerd  aan  de  Duitse  regering,  en  Loudon  was  bang  dat  al  te  nauwe 

                                                            

139 ZDH ZEG/811, 45: Von Kühlmann aan ZEG, 19 oktober 1915 [HAS]; Dagboek Van Aalst, 18 maart 1915, 116; 5 
november 1915, 190; 22 juni 1917, 471‐472. Cf. Skalweit, Kriegsernährungswirtschaft, 20‐21. 
140 ZDH ZEG/816, 45‐46: ZEG aan Von Hartogensis, 7 april 1915; idem, Bl. 53‐54: Hartogensis aan de 
Unterstaatssekretär van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, H. Zimmermann, 11 augustus 1915 
[HAS]. 
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samenwerking tussen de quasi‐ambtelijke CNH en de ZEG door de Entente als niet‐neutraal 
zou worden beschouwd.141  

Von Hartogensis' opvolger Gneist onderhandelde daarom met Subcommissie B‐leden 
Kröller en Westerman over een oplossing, die uiteindelijk werd gevonden  in de oprichting 
van een zelfstandige N.V., de ‘Algemeene Import en Export’ (ALGIMEX), die op 21 november 
alle  ZEG‐zaken  in  Nederland  overnam.  ALGIMEX  was  in  alle  opzichten  een  Nederlands 
bedrijf,  gevestigd  aan  de  Haagse  Korte  Vijverberg  5  en  geleid  door  een  Nederlands 
driemanschap. De N.V. werd  zelfs met Koninklijke beschikking opgericht, al werd voor het 
grote publiek (en vermoedelijk ook voor Hare Majesteit) verzwegen dat het merendeel van 
zowel  het  kapitaal  als  de  belangrijkste medewerkers  en  adviseurs  van  de ALGIMEX Duits 
waren. 142  Toen  in  maart  1916  de  belangrijkste  Nederlandse  ALGIMEX‐directeur  annex 
stroman ziek werd, stelde ZEG‐directeur Paul Rehbein, toevallig net op bezoek in Den Haag, 
voor om het bedrijf ook maar van een Duitse  leiding te voorzien. Op aanraden van Kröller 
werd  toen  gekozen  voor  een  Nederlands‐Duits  tweemanschap  dat  samen  alle  ALGIMEX‐
aandelen zou overnemen. De praktische leiding over het bedrijf kwam echter in handen van 
de  nieuwe Duitse  directeur,  ZEG‐medewerker  E.A.  Jencquel.  Later werden,  op  advies  van 
Kröller, de ‘tatkräftiger Förderer der deutschen Interessen’ (aldus Rehbein), alle Nederlandse 
aandelen ALGIMEX door de  ZEG  gekocht, waardoor het bedrijf nu ook  in naam  geheel  in 
Duitse handen kwam. Voor deze constructie werd de toezegging van Posthuma gezocht en 
gekregen.143 
  ALGIMEX  onderhandelde  met  Nederlandse  handelaren  over  prijzen  en 
leveringsvoorwaarden  van  compensatie‐goederen,  voor  zover  deze  niet  in  bilaterale 
onderhandelingen waren vastgesteld. Maar andere Duitse spelers op de Nederlandse markt 
lieten zich niet zo maar uitschakelen. Allerlei  lokale overheden en bedrijven  in het westen 
van  Duitsland  hadden  bijvoorbeeld  directe  lijnen  met  Nederlandse  leveranciers  aan  de 
overkant van de grens, en zij waren bang er bij een centralisatie alleen maar op achteruit te 
gaan.144 Ook  de Duitse  agrarische  sector  verzette  zich  tegen  centralisatie,  omdat  ze  bang 
was dat  lagere prijzen voor Nederlandse  landbouwproducten haar concurrentiepositie zou 
ondergraven.145 Tenslotte  waren  er  al,  ruim  voodat  de  Algimex  was  opgericht,  aparte 
inkooporganisaties  voor  alle  neutrale  landen  gecreëerd  (voor  graan  bijvoorbeeld  de 
Reichsgetreidestelle  en  voor  oliën  en  vetten  de  Kriegsausschuss  für  Fette  und  Öle)  en 
hadden  zowel  individuele  legers  als  het  Pruisische  oorlogsministerie  hun  eigen 
inkooporganisatie,  en  hadden  diverse  Duitse  boerenbonden  een  inkoopcorporatie  voor 
buitenlandse  landbouwproducten,  de  Bezugsvereinigung  der  Landwirte,  opgericht.  Al  die 
organisaties wilden zich niet zomaar door de ZEG de Hollandse kaas van het Kriegsbrot laten 

                                                            

141 ZDH ZEG/816: Von Hartogensis aan ZEG, 3 juli 1915 [HAS]. 
142 ZDH ZEG/756: Kopie van de notarisakte, 20 december 1915. De Koninklijke bewilliging werd op 30 november 
1915 verleend (ZDH, ZEG, 758, 385: Westerman aan Algimex, 3 april 1916 [HAS]). 
143 Citaat uit ZDH ZEG/758, 391: Rehbein aan ZEG, 20 maart 1916. De toestemming van Posthuma blijkt uit ZDH 
ZEG/812, 220: Von Kühlmann aan het AA, 23 maart 1916. Bewijs van de transfer van de aandelen zijn te vinden 
in ZDH ZEG/758, 369: ‘Aktennotiz. N.V. Algemeene Import en Export Haag‘, 18 mei 1916 [HAS].  
144 Staatsarchiv Münster [SM], Oberpräsidium Nr. 3938, 509‐512: ongetiteld en ongedateerd manuscript over 
de ZEG [circa 1917] [HAS]. 
145 Aldus Von Hartogensis in een gesprek met Van Aalst (Dagboek Van Aalst, 15 november 1915, 194‐195). 
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eten.   De ZEG vroeg daarom steun van de Duitse regering, die  in de tweede helft van 1915 
het nut van centralisatie begon in te zien. Dat kwam vooral omdat het Duitse binnenlandse 
prijspeil als gevolg van  toenemende schaarste sterk was gestegen en, parallel daaraan, de 
Nederlands‐Duitse handels‐ en betalingsbalans zich nog altijd in het voordeel van de eerste 
bleef  ontwikkelen. 146  Eind  1915  kreeg  de  ALGIMEX  bijvoorbeeld  het  alleenrecht  op 
boterhandel  tussen Nederland en Duitsland: alle boter die niet door de ALGIMEX gekocht 
was, mocht van de Duitse douaniers simpelweg de grens niet over.  

De centralisatie had al snel effect: zonder onderlinge concurrentie en tussenhandel 
daalde de prijs van boter van Fl. 3,‐ per kilo in oktober 1915 tot Fl. 2,20 in december van dat 
jaar.147 Wellicht  nog  belangrijker  was  dat  de  koersval  van  de mark  ten  opzichte  van  de 
gulden vanaf december 1915 sterk verminderde148, al stond de bilaterale handelsbalans nog 
altijd  stevig  in  het  voordeel  van  de  Nederlanders.149 De  Nederlandse  boeren  leken  ook 
langzaam maar zeker te wennen aan de ALGIMEX: de prijzen bleven namelijk hoog genoeg 
om er voor te zorgen dat opkopers uit neutrale en Entente‐landen geen kans had. Bovendien 
gaf de ALGIMEX aan landbouwexporteurs forse bonussen als ze hun goederen via de nieuwe 
officiële instanties uitvoerde.150  
 
5.9 – Conclusie 
 
De  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij  speelde  in  de  Nederlandse  exportpolitiek, 
zoals die vanaf de tweede helft van 1914  langzaam maar zeker vorm kreeg, een grote rol. 
Deze exportpolitiek had aanvankelijk een dubbele functie: het steunen van de economisch 
zeer belangijke agrarische sector en het beschermen van de Nederlandse consument tegen 
prijsverhogingen en  tekorten.  In 1915 kwamen daar nog  twee  taken bij: het uitruilen van 
schaarse Nederlandse goederen tegen exportlicenties voor grondstoffen, halffabricaten en 
eindproducten ten bate van de Nederlandse industrie, en voorkomen dat goederen waarop 
een NOT‐overeenkomst van  toepassing was naar Duitsland of één van haar bondgenoten 
werden uitgevoerd. Al deze taken werden door de overheid zoveel mogelijk uitbesteed aan 
semi‐particuliere  organisaties,  waaronder  ook  de  Trustmaatschappij.  Treub,  en  later 

                                                            

146 Baer, The Anglo‐German antagonism, 138‐141; Skalweit, Kriegsernährungswirtschaft, 22‐23. 
147 Frey, Der Erste Weltkrieg, 160‐161; Frey, 'Deutsch‐niederländische Wirtschaftsbeziehungen', 103; 
Broekema, 'Landbouw', 287‐288; Van Manen, NOT II, 168. 
148 Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect', 84‐86; Schoepp, Wisselkoersen, 94‐106. 
94‐106 
149 NA 2.05.23/711, 46162: Linthorst Homan aan Loudon, 6 oktober 1916 no. 11990. Linthorst Homan 
becijferde dat van januari‐juni 1916 voor 277.260.518,56 gulden aan Nederlandse “onvrije goederen” 
(waarvoor een exportvergunning nodig was, hetgeen voor bijna alle belangrijke exportproducten gold) naar 
Duitsland was uitgevoerd, terwijl er in diezelfde periode voor 319.447.562 Reichsmark uit Duitsland werd 
geïmporteerd. Rekenen we het bedrag in mark om naar guldens (met als wisselkoers het gemiddelde van de 
periode januari‐juni 1916 (bron: Vissering & Westerman Holsteijn, 'The Effect', 84‐86): 100 RM is 43,24 gulden) 
dan komen we uit op een bedrag van 138.129.125,81 gulden. Aangenomen dat deze waarden een aardige 
afspiegeling zijn van de totale handelsbalans én aangenomen dat de door Linthorst Homan genoemde 
bedragen in mark inderdaad via bovenstaande methode kunnen worden omgerekend naar guldens, dan 
voerde Nederland voor (iets) meer dan het dubbele naar Duitsland uit dan omgekeerd. 
150 Broekema, 'Landbouw', 287‐288. 
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Posthuma, hadden daarvoor politieke, ideologische en praktische motieven. Allereerst paste 
een  al  te  actief  regeringsoptreden  in  de  uitvoer  naar  oorlogvoerende  landen  niet  in  de 
neutraliteitspolitiek. Bovendien viel vanuit het klassiek liberaal‐economische gedachtengoed 
goed te verklaren dat de regering niets zou doen wat het bedrijfsleven ook, en waarschijnlijk 
beter, kon. Tenslotte was het ambtenarenapparaat te klein en te onervaren om zelf een al 
te grote rol te kunnen spelen. 
  Om  de  samenwerking  tussen  de  verschillende  bij  de  export  betrokken 
Crisisinstellingen (zoals de NOT, de Nijverheidscommissie en de Commissie voor de Voeding 
van Mensch en Dier) en regeringsdepartementen vorm te geven, werd de Commissie voor 
het Handelsverkeer met  het  Buitenland  opgezet,  die  in  zekere  zin  functioneerde  als  het 
commandocentrum  van  de  publiek/private  organisatie  van  de  handelspolitiek.  Alle  lijnen 
kwamen daarin samen en besluiten werden  in overleg genomen. De NOT was  in deze CHB 
vertegenwoordigd via haar Subcommissie B. De Duitse regeringsvertegenwoordigers in Den 
Haag  leken aanvankelijk helemaal geen moeite te hebben met de centrale rol die de NOT 
was  toebedacht  in  de  organisatie  van  de  Nederlandse  uitvoer.  Dat  lag  vooral  aan  de 
pragmatische  houding  van  Von  Hartogensis. 151  Hoewel  de  NOT,  vooral  vanwege  de 
connectie  met  Oppenheimer,  zich  bepaald  niet  in  de  gunst  van  de  Duitse  pers  mocht 
verheugen,  vond  Von  Hartogensis  dat  dat  Duitsland maar  beter met  de  NOT  kon  gaan 
samenwerken.  Want  dankzij  de  Trustmaatschappij  ontstond  er  in  Nederland  zelf  geen 
gebrek, waardoor de grote uitvoer van landbouwgoederen naar Duitsland mogelijk bleef. Dit 
betekende overigens niet dat Von Hartogensis en de Duitse Legatie hun ogen sloten voor de 
nadelen die aan de NOT verbonden waren: hun agenten buitten elke mogelijkheid uit om 
van overzee ingevoerde NOT‐goederen tóch over de Oostgrens te krijgen.152 
  De  kritische  houding  van  de Duitse  pers,  gecombineerd met  de  gelekte  Londense 
toespraak  van  Van  Vollenhoven,  zorgden  echter  voor  een  koerswijziging  in  Berlijn.  Het 
Duitse publiek raakte er steeds meer van doordrongen dat de NOT geen neutraal maar een 
pro‐Brits  bedrijf was  dat,  schijnbaar  geheel  uit  eigen  initiatief, maatregelen  nam  om  de 
Duitse handel zo veel mogelijk dwars  te zitten. Dat beperkte de bewegingsvrijheid van de 
Duitse  regering.  Bovendien  bleek  uit  het  KB  van  7  augustus  1915  dat  de  Nederlandse 
regering,  schijnbaar  op  bevel  van  Londen,  ver  wilde  gaan  om  de  Trustmaatschappij  te 
steunen bij het maken van beleid dat duidelijk tegen Duitsland gericht was. Het feit dat alle 
vooroorlogse  voorraden margarine‐grondstoffen  plotseling  niet meer  beschikbaar  waren 
voor uitvoer omdat de NOT af wilde van “vrije” overzeese grondstoffen, was daarvan voor 
de nieuwe gezant Von Kühlmann één van de meest pijnlijke voorbeelden.153 

                                                            

151 Marc Frey verklaart de soepele Duitse houding ten opzichte van de Trustmaatschappij in het eerste halfjaar 
uit een combinatie van twee persoonlijke factoren: de economische desinteresse van gezant Von Müller en het 
grote vertrouwen van Von Hartogensis, die zich door de NOT‐ers een loer liet draaien. Pas toen beiden 
vervangen waren door respectievelijk Von Kühlmann en Gneist vielen Berlijn de schellen van de ogen en bleek 
uit hun berichtgeving overduidelijk dat de NOT de Duitse zaak in geen enkel opzicht goed kon doen (Frey, Der 
Erste Weltkrieg, 149‐150.). Zoals uit dit hoofdstuk bleek, ben ik het met deze interpretatie niet eens. Von 
Hartogensis' houding moet mijns inziens verklaard worden vanuit pragmatisme, hetgeen bewezen wordt door 
de uitgebreide rapportages die hij, al vanaf oktober 1914, naar Berlijn stuurde. 
152 NA 2.05.23/701, 20556: Treub aan Loudon, 3 november 1915 afd. II no. 6E, met aantekening van Loudon, 
n.d.: ‘Er zijn weinig groote knoeizaken waar het Duitsche consulaat [te Rotterdam] niet de hand in heeft.’ 
153 NA 2.21.205.37/10: Von Kühlmann aan Loudon, 27 oktober 1915, ’personelle et confidentielle'. 
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Hoewel  Berlijn  de NOT  zelf  voorlopig met  rust  liet  (de  pragmatische  lijn  van  Von 
Hartogensis werd  dus  in  zekere  zin  doorgezet), werd wel  druk  gezet  op  Loudon  om  de 
kwalijke invloed van de NOT op de regering zoveel mogelijk in te dammen.154 Inzake het KB 
van 7 augustus 1915 kreeg de Duitse regering steun van Loudon. Zoals ook uit dit hoofdstuk 
weer bleek, droeg Loudon de NOT zeker een warm hart toe en hielp hij hen waar hij kon, 
maar  altijd  heimelijk  en  op  persoonlijke  titel,  zonder  de  regering  officieel  in  de  zaak  te 
betrekken.155 Daarom  ging  het  KB  hem,  en  veel  van  zijn  topambtenaren,  veel  en  veel  te 
ver.156 Na het KB‐incident zou Loudon beter op zijn tellen gaan passen en zich ten opzichte 
van de NOT nog terughoudender opstellen. Daarmee had de Duitse regering  inzake het KB 
dubbel succes. 

Bovendien slaagde de Duitse Legatie  in Nederland er  in om die andere ministeriële 
steun en toeverlaat van de NOT, minister Treub, het veld te doen ruimen. Von Kühlmann, 
die heel goed doorhad dat Treub weinig  tot geen vriendschappelijke gevoelens koesterde 
voor de Centralen, had  in het diepste geheim gegevens gelekt over de ministers bepaald 
niet puriteinse  levenswandel: Treub was na zijn eigen scheiding een verhouding begonnen 
met  een  vrouw  die  nog met  een  ander  getrouwd was.  Deze  dubbele  schending  van  de 
christelijke  huwelijksmoraal  –  een  politieke  doodzonde  in  het  Nederland  van  de  vroege 
twintigste eeuw – zorgde voor een  forse botsing met het parlement, die Treub  in  februari 
1916 dwong zijn ontslag  in te dienen. Van Aalst organiseerde nog een groot protest tegen 
zijn ontslag  in de hoop het parlement op andere gedachten te krijgen, maar dat had geen 
zin:  Treubs  buitenechtelijke  avontuur  woog  kennelijk  zwaarder  dan  zijn  aantoonbare 
kwaliteiten. 157  Met  Treub  verloor  de  NOT  een  belangrijke  steunpilaar  binnen  de 
ministersploeg van Cort van der Linden. Dat was van des te meer belang, omdat de minister‐
president zijn ministers op handelspolitiek terrein hun eigen gang liet gaan. Treub floreerde 
in  zo’n omgeving, maar het  kwam de  consistentie  van het  kabinetsbeleid  jegens de NOT 
bepaald niet ten goede. Zelfs Treub en Loudon, die het toch ook persoonlijk goed met elkaar 
konden vinden, overlegden niet met elkaar over belangrijke  zaken als het Agreement  (zie 

                                                            

154 Zie bijvoorbeeld NA 2.05.23/839, 61036: Kühlmann aan Loudon, 13 december 1915, no. 8482. 
155 Zo had hij bijvoorbeeld de Nederlandse consuls in Duitsland opdracht gegeven om goed te letten op Duitse 
en Oostenrijkse krantenberichten waarin de NOT als Entente‐voorpost werd afgeschilderd, en hen waar nodig 
geruststellende replieken te laten schrijven, overigens zonder veel resultaat. NA 2.05.23/839, 26332: Gevers 
aan Loudon, 24 juni 1915, no. 6452/2076; idem, 26332/7394: Loudon aan Gevers, 2 juli 1915; idem, 
39304/6686: Loudon aan Gevers, 4 september 1915. 
156 Snouck Hurgronje is eerder dit hoofdstuk al geciteerd. In een nota aan zijn minister sprak De Waal ook zijn 
afkeur uit voor de vermenging van regering en NOT, zichtbaar in bijvoorbeeld de intieme verhouding tussen 
CHB en Subcommissie B, in de stiekeme hulp van Waterstaat en Financiën aan de NOT en vooral in de 
dubbelrol van Meyers. ‘De toestand wordt steeds ongewenschter’, aldus De Waal. NA 2.05.23/839, 39304: B.H. 
de Waal aan Loudon, n.d. [begin september 1915], ‘spoed’.  
157 Kühlmann, Erinnerungen, 415; Colenbrander, Studiën en Aanteekeningen, 192‐193. Van Aalst noteerde in 
zijn dagboek dat volgens Treub de Duitse Legatie een spion, een zekere Goudsmit, had ingehuurd om Treub te 
schaduwen. Op deze manier was Goudsmit achter de relatie tussen Treub en ene mevr. De Boer gekomen. 
Dagboek Van Aalst, 28 september 1915, 179; 28 januari 1916, 218‐222; 29 januari 1916, 222; 1 februari 1916, 
223‐224. Zie voor de verhouding tussen Cort van der Linden, koningin Wilhelmina en Treub gedurende deze 
crisis Moeyes, Buiten schot, 213‐215; Den Hertog, Cort van der Linden, 548‐551; Fasseur, Wilhelmina, 514‐515. 
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het vorige hoofdstuk) of over het KB van 7 augustus 1915.158 Die zelfstandigheid bood ook 
mogelijkheden aan boerenminister Posthuma. Nu Treub weg was en Loudon zich meer op 
de vlakte hield, zou Posthuma het NOT‐beleidsterrein naar zich toe trekken en dat zou zeer 
grote  gevolgen  hebben  voor  de  verhouding  tussen  de  Nederlandse  regering  en  de 
Trustmaatschappij. 

Ook  de  verhoudingen  binnen  de  Trustmaatschappij  ondergingen  grote 
veranderingen als gevolg van haar bemoeienis met de uitvoerpolitiek: zij resulteerden zelfs 
in  een heuse boedelscheiding.  In hoofdstuk  3 was  al  vermeld dat  er  in de  jaren  voor de 
Eerste Wereldoorlog  Kröller  en  Van  Aalst  bepaald  niet  elkaars  beste  vrienden waren.  In 
hoofdstuk 4 was daar echter weinig van te merken: Kröller en Van Aalst verdedigden samen 
het Agreement van juli 1915, en daarmee leek het alsof de beide kemphanen gedurende de 
oorlog de strijdbijl hadden begraven. Dat was echter maar schijn. Kröller en Van Aalst bleven 
elkaar buiten de NOT op  financieel‐economisch  gebied danig dwarszitten.  Zo probeerden 
beiden  een  groot  aandelenpakket  van  de  HAL  te  bemachtigen,  dat  door  de  Duits‐
Amerikaanse eigenaars eind 1914 te koop was aangeboden.159 Kröller handelde namens een 
groep Rotterdamse  investeerders die de HAL weer geheel  in eigen handen wilde hebben, 
terwijl Van Aalst namens een Amsterdams consortium een nieuwe poging wilde wagen de 
HAL‐boedel op  te  kopen en de  vaart op de VS  te  verleggen naar de hoofdstad. De  strijd 
eindigde  onbeslist, maar  verdiepte  de  kloof  tussen  “Rotterdam”  en  “Amsterdam”  in  het 
algemeen, en Van Aalst en Kröller in het bijzonder.160 

Toen Kröller en zijn secondant Westerman, twee van de meest op Duitsland gerichte 
leden van de Raad van Bestuur, uitverkozen werden om namens de NOT in de Subcommissie 
B zitting te nemen, moeten Van Aalst c.s. dan ook gemengde gevoelens hebben gehad. Al 
snel bleek het wantrouwen terecht, want Kröller was niet van plan zijn oren naar de UC te 
laten hangen.  Tot  grote  ergernis  van de Uitvoerende Commissie  reisde hij namens  “zijn” 
subcommissie  regelmatig  naar  Berlijn, Wenen  en  bezet  Brussel  voor  onderhandelingen, 
zonder haar daarvan op de hoogte  te stellen.161 Bovendien had hij,  in  tegenstelling  tot de 
UC, wél toegang tot Von Kühlmann.162 Van Aalst verdroeg deze aanval op zijn autoriteit bar 
slecht, en verdacht Kröller en Westerman er van hun positie binnen de Subcommissie B te 
misbruiken om de zaakjes van hun eigen bedrijven in de Centrale landen te bevoordelen.163 
Toen  vanaf  de  zomer  van  1915  de Duitse  regering  de  banden met  de  Trustmaatschappij 
verbrak,  profileerde  de  Subcommissie  zich  nog  sterker  als  een  volstrekt  onafhankelijke 

                                                            

158 Esveld, Treub, 34. Loudon schreef bijvoorbeeld het zeer lovende voorwoord van Treubs autobiografie. 
Treub, Herinneringen, vii‐viii. 
159 NA 2.21.261/61: G.M. Boissevain aan Van Aalst, 24 november 1914. 
160 Bij een NOT‐bestuursvergadering op 14 mei 1915 kwam het bijvoorbeeld tot een, uiteraard niet 
genotuleerde, uitbarsting, waarvan Van Aalst het volgende in zijn dagboek noteert: ‘De Hr. Westerman merkt 
op, dat [...] het koopen van de [...] aandeelen Holl.Amerika Lijn, door deze als een vijandelijke daad zou worden 
beschouwd.[...] Daarop viel Kröller eens uit en zeide, dat geheel Amerika aan Rotterdam toebehoort en Indië 
aan Amsterdam. [...]’ Dagboek Van Aalst, 14 mei 1915, 138. 
161 Dagboek Van Aalst, 29 mei 1915, 147‐148; 2 juni 1915, 150; 9 juni 1915, 151. 
162 De twee gingen zelfs zo vriendschappelijk met elkaar om, dat Kröller de Duitse gezant regelmatig op zijn 
landerijen op de Veluwe verwelkomde om samen te gaan jagen. Buβmann, 'Richard von Kühlmann', 151‐152, 
167. 
163 Dagboek Van Aalst, 18 mei 1915, 140‐141. 
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entiteit.  En  toen  Joost  van  Vollenhoven  zich  wegens  grote  drukte  uit  de  Subcommissie 
moest  terugtrekken,  verdween  de  band  tussen  haar  en  de  UC  bijna  helemaal. 164 Zo 
ontstonden  er  eigenlijk  twee  NOT’s:  de  UC,  gedomineerd  door  Van  Aalst  en  Van 
Vollenhoven  aan  de  ene,  en  de  Subcommissie  B,  onder  leiding  van  het  duo  Kröller‐
Westerman, aan de andere kant. 

Ook  elders  in  de  organisatie  van  de Nederlandse  handelspolitiek waren  scheuren 
ontstaan, die die alles te maken met de vervanging van de Rijks Centraal Bureaus door de 
Vereenigingen. Deze hervorming die door Posthuma was doorgevoerd, had op  institioneel 
niveau het gevolg dat de CHB, bedoeld commandocentrum en centraal overlegorgaan, haar 
centrale positie enigszins moest prijsgeven. De Vereenigingen en hun Rijkscommissies van 
Toezicht  waren  in  veel  gevallen  geneigd  zo  veel mogelijk  naar  Duitsland  uit  te  voeren, 
zonder daarvoor verantwoordelijkheid af  te  leggen aan een centraal orgaan als de CHB of 
zelfs maar aan de  (in  theorie) verantwoordelijke minister. De  (gedeeltelijke) desintegratie 
van  de  CHB  vond  plaats  op  hetzelfde moment  dat  aan  de Duitse  kant  een  verregaande 
centralisatie plaatsvond, waarvan de ZEG en haar Nederlandse tak ALGIMEX de belangrijkste 
resultaten waren.  

Deze  institutionele scheefgroei, gecombineerd met het conflict tussen Van Aalst en 
Kröller, de onafhankelijke rol van Posthuma zouden allemaal allemaal een grote rol spelen in 
de volgende escalatie van de economische oorlog die Nederland voor zijn kiezen zou krijgen. 
Deze crisis zou resulteren in een groot, maar voor de buitenwacht grotendeels onzichtbaar 
gebleven,  conflict  tussen  regering  en  NOT,  en  zou  Nederland  tot  op  de  rand  van  een 
(economische) oorlog met de Entente brengen. 

                                                            

164 NA 2.06.001/4225: CHB 2 september 1915, 1. 
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Hoofdstuk 6: De boeren‐NOT 
 
6.1 – ‘Fast eine Schicksalsfrage’ 
 
Ondanks de Britse blokkade en de NOT‐maatregelen steeg de Nederlandse uitvoer naar de 
Centrale  landen,  vooral  naar  Duitsland,  dankzij  het  in  het  vorige  hoofdstuk  geschetste 
exportsysteem gigantisch. De verschillende Vereenigingen die vanaf september 1915 waren 
opgericht,  deden  bovendien  hun  uiterste  best  om  de  uitvoer  nog  wat  verder  op  te 
schroeven.  Sommigen  Vereenigingen  onderschatten  zelfs  bewust  de  cijfers  over  de 
Nederlandse  behoefte  om  zo  nóg meer  aan  de  lucratieve  exporthandel met Duitsland  te 
verdienen.1 Door de zuigende aantrekkingskracht van het hogere Duitse prijspeil kwam de 
agrarische export naar andere  landen ernstig onder druk  te  staan. Voor de oorlog was de 
Britse markt  dankbaar  afnemer  geweest  van  onder  andere Nederlandse  gecondenseerde 
melk en verschillende  soorten vlees, maar dat was al  snel na het uitbreken van de oorlog 
afgelopen. Hoewel de Britten  in het begin van de oorlog nog enige halfslachtige pogingen 
hadden  ondernomen  om  inkopen  te  doen  op  de  Nederlandse markt,  waren  die  al  snel 
gestaakt.2 Daarnaast  had  export  naar Duitsland  nog  een  voordeel  boven  die  naar Groot‐
Brittannië: de Britten wilden alleen geslacht vee  importeren  (in verband met nog voor de 
oorlog  stammende wetgeving  betreffende  besmettelijke  veeziekten3),  terwijl  Duitsers  en 
Oostenrijkers koeien en varkens  inclusief hoef, huid en haar op wilden kopen, hetgeen een 
nog hogere winst opleverde.4 Wat er nog overbleef van de Nederlandse agrarische uitvoer 
naar  de  Britten  was  na  februari  1915  verder  beperkt:  de  Duitse  duikbootacties  in  het 
Kriegsgebiet zorgden voor stijgende verzekeringspremies en het gevaar van torpedering was 
niet  geheel  denkbeeldig.  De  keuze  van  de  Nederlandse  boer  om  zich  vrijwel  geheel  op 
Duitsland te oriënteren was daarmee snel gemaakt. 5 
 
Tabel 6.1: Nederlandse landbouwuitvoer naar Duitsland volgens diverse Britse rapportages 
(hoeveelheden in ton) 
 
  Eerste halfjaar 1914  Eerste halfjaar 1915 Eerste halfjaar 1916 

Boter  7.671  17.335 19.026 

Kaas  6.312  24.772 45.969 

Aardappelmeel 
en ‐producten 

20.985  49.305 51.201 

Vis  24.841  34.613 ? 

Vlees  5.820  28.500 40.248 

                                                            

1 NA 2.19.120/608: Notulen Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comite, 24 maart 1916, 19‐20. Cf. Van Dongen, 
Revolutie of integratie, 291‐292. 
2 Zie hoofdstuk 2. Oppenheimers eerste missie in Nederland was het opkopen van Nederlandse 
landbouwproducten. 
3 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 2. 
4 NA 2.06.079/1448: M. Knijnenburg aan A.G. Kröller, 27 januari 1916. Zie ook hoofdstuk 1. 
5 Baer, The Anglo‐German antagonism, 127; Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 62; Broekema, 'Landbouw', 283‐284; 
Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 281. 
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Fruit  58.291  25.288 ? 

Eieren  7.868  ? 20.328 

 
Bron: BNA FO 551/2/103903: Johnstone aan Grey, 29 juli 1915; BPNL VII no. 217, 298‐299: A. Parker, 
‘Memorandum respecting Holland as a base of enemy supplies’, 28 september 1916. De opvallende 
achteruitgang in de export van fruit van Nederland naar Duitsland heeft er vooral mee te maken dat 
de Centralen nog tot in 1916 fruit konden importeren via Italië en Zwitserland. Deze export was niet 
illegaal,  want  hoewel  Italië  al  eind mei  1915  de  oorlog  had  verklaard  aan  Oostenrijk‐Hongarije, 
volgde de oorlogsverklaring aan Duitsland pas eind augustus 1916. Russell Smith, Shipping, 98. 

 
In  totaal  exporteerde Nederland  in  1915  ongeveer  een miljoen  ton  aan  eigen  agrarische 
producten  (naast vis, vlees en groenten ook eieren en zuivelproducten) naar Duitsland, en 
verzorgde daarmee ongeveer de helft van alle Duitse voedselimport van dat  jaar.6 Volgens 
de Duitse minister  van  Financiën  vormden  de  neutrale  aanvullingen  op  het Duitse  dieet, 
hoewel zij niet voldoende waren om te voorkomen dat de broekriem strakker moest worden 
aangehaald,  ‘fast  eine  Schicksalsfrage’.7 Deze  steeds  grotere  economische  afhankelijkheid 
van  een  land  als  Nederland  vervulde  Berlijn  echter met  grote  zorgen. Want,  legde  Von 
Kühlmann begin december 1915 aan Rijkskanselier Theobald von Bethmann Hollweg uit, de 
Entente kon uit de aard der zaak grotere economische druk op Nederland uitoefenen dan de 
Centralen.  
 

Denn  es  kann Holland  die  Einfuhr  einer Menge  von Artikeln  unterbinden,  die Holland 
unbedingt nötig hat; Deutschland umgekehrt bezieht noch  immer für mindestens 40 bis 
50  Millionen  Mark  monatlich  (hauptsächlich  Nahrungsmittel)  aus  Holland,  die 
gegenwärtig  nur  sehr  schwer  entbehrt werden  könnten, während  es  nur  in wenigen 
Artikeln  in  der  Lage  ist,  Holland  Zufuhren  abzuschneiden,  die  für  die  holländische 
Volkswirtschaft unentbehrlich genannt werden müssen.  Infolgedessen kämpfen wir auf 
volkswirtschaftlichem  Gebiete mit  ungleichen Waffen  gegen  England,  und man muss 
zufrieden  sein,  wenn  scharfes  Austreten  und  eine  mühevolle  Kleinarbeit  nicht  mehr 
erzielen, als dass die englische Sturmflut nur  langsam und  in kleinen Stücke den Damm 
der holländischen Ausfuhrfreiheit abbröckelt.8 

 
Von Kühlmann zou sneller gelijk krijgen dan hem  lief was. De Britse regering werd namelijk 
via waarnemers aan de Nederlands‐Duitse grens op de hoogte gehouden van de wassende 
stroom  treinen,  trucks  en  binnenvaartschepen  vol  met  landbouwgoederen  die  deze  in 
oostwaartse  richting  overstaken. 9  En  de  groeiende  Nederlands‐Duitse  export,  en  de 

                                                            

6 Vergeleken met 1913 was de uitvoer van gezouten haring met 32% en die van kabeljauw met maar liefst 
190% gestegen (Gouda, Nederlandse zeevisserij, 55‐57; Loomeijer, 'Nederlandse zeevisserij', 56). Ook de 
uitvoer van vlees, groenten en fruit naar Duitsland vertoonden over het algemeen een stijgende lijn, en 
ondanks uitvoerverboden en de gestegen binnenlandse behoefte bleef de aardappeluitvoer stabiel op bijna 
200.000 ton per jaar. Bundesarchiv Berlin Lichterfelde [BA‐BL], R15.01/18835: Rapport voor het Reichsamt des 
Innern, ‘Niederlande Einfuhr’, n.d. [begin 1916] [HAS]. 
7 Geciteerd in Frey, 'Deutsch‐niederländische Wirtschaftsbeziehungen', 104. 
8 BPNL VII, doc. nr. 23, 35‐38: Von Kühlmanna aan Von Bethmann Hollweg, 8 december 1915 (citaat op 37). 
9 Vanaf september 1914 rapporteerden Britse agenten in Nederlandse grensplaatsen regelmatig over 
goederentransporten naar Duitsland. Zie bijvoorbeeld BNA FO 382/209, 107234: Maxse aan Johnstone, 2 
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corresponderende afname van de agrarische handel tussen Groot‐Brittannië en Nederland, 
baarden  de  Britse  blokkadebureaucraten  vanaf  de  zomer  van  1915  om  verschillende 
redenen  steeds  grotere  zorgen.10 Allereerst  zorgde  de  heroriëntatie  van  de  Nederlandse 
landbouw op Duitsland ervoor dat Groot‐Brittannië zijn  levensmiddelentekort elders moest 
aanvullen. Het hoge Duitse prijspeil en de hogere (fysieke en financiële) risico’s verbonden 
aan  export  over  zee  naar  Groot‐Brittannië  en  Frankrijk  had  overigens  in  heel  neutraal 
noordwest Europa tot een soortgelijke reactie als in Nederland geleid, zodat de Geallieerden 
gedwongen werden om hun  levensmiddelen van ver  te halen. Door de  langere afstanden 
stegen transportkosten die moesten worden doorberekend aan de consument, en moesten 
schepen  langer  varen  om  dezelfde  hoeveelheid  voedsel  te  vervoeren,  waardoor  er  dus 
minder scheepsruimte beschikbaar was voor (troepen)transporten naar de fronten in Noord‐
Frankrijk en elders.11 Ten tweede kwamen de Nederlandse  landbouwoverschotten voor het 
grootste deel in het Ruhrgebied, dat via spoor en Rijn nauw met Nederland verbonden was, 
terecht. Aangezien  in het Ruhrgebied de meeste zware Duitse oorlogsindustrieën gevestigd 
waren,  hielpen  de Nederlandse  boter  en  kaas  dus  indirect mee  om  het Duitse  leger  van 
voldoende munitie te voorzien, werd van Geallieerde zijde geredeneerd.12 Omdat de Eerste 
Wereldoorlog gekenmerkt werd door Materialschlachten waarin ongekende hoeveelheden 
explosieven  werden  afgeschoten  op  de  vijandige  stellingen,  was  elke  verstoring  van  de 
wapen‐  en  munitieproductie  mogelijkerwijs  fataal. 13  Bovendien  profiteerde  de  Duitse 
soldaat ook direct van de Nederlandse uitvoer: zijn rantsoen aan boter, kaas en dergelijke 
dankte hij voor een belangrijk deel aan de Hollandse boer.14 Tenslotte  zorgde de neutrale 
export er voor dat de Geallieerde voedselblokkade, bedoeld om de militaire slagkracht van 
de Centralen  te ondermijnen en het Duitse  volk oorlogsmoe  te maken, deels weer  teniet 
gedaan werd. 
  Dit alles was des te belangrijker omdat de Entente op de slagvelden ter  land en ter 
zee  maar  bitter  weinig  militaire  successen  wist  te  boeken.  De  aanval  op  het  Turkse 
schiereiland Gallipolli werd afgeslagen, de bloedige slag bij de Somme‐rivier bracht niet de 
gehoopte doorbraak op het westfront, de zeeslag bij Jutland kon met een beetje goede wil 
nog  net  een  gelijkspel  genoemd worden  en  de  Russen werden  op  het  oostfront  steeds 
verder  teruggedrongen.  De  Centralen,  daarentegen,  heroverden  Oostenrijks  Galicië, 
veroverden  Servië  en Montenegro  en  hielden  stand  in  het Midden‐Oosten.  De militair‐
strategische denktank van het Britse  Imperium, het Committee of  Imperial Defence, beval 
dan ook van harte aan om de Centralen te raken waar zij het kwetsbaarst waren: 
 

                                                                                                                                                                                          

augustus 1915 no. 277; idem, 109394: Johnstone aan Grey, 6 augustus 1915 no. 1548 Commercial; idem, 
124999: Johnstone aan Grey, 1 september 1915 no. 1548 Commercial. 
10 Zie bijvoorbeeld BNA FO 382/209, 80244: Aantekening van Akers‐Douglas, 21 juni 1915. Akers Douglas 
merkte op dat in de week van 30 mei tot en met 5 juni alleen al 1.230.237 kilo aan varkensvlees uit Nederland 
naar Duitsland was uitgevoerd, en in de week van 6 tot en met 12 juni 1.309.410 kilo. Cf. Sanders, British 
Strategic Planning, 76‐77; Siney, Allied Blockade, 274. 
11 Bell, A history of the blockade, 323. 
12 Gijswijt, 'Neutraliteit en afhankelijkheid', 24. 
13 Zie het betreffende lemma in Hirschfeld et al., Enzyklopädie, 703‐706. 
14 Bell, A history of the blockade, 323. 
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It  is  a military maxim  to  concentrate  an  overwhelming  force  at  any  point where  the 
enemy is weak. At the present moment the only weakness shown by the enemy is on the 
economic side. It would be sound military policy for us to spare no effort to follow up the 
great  advantage  that  we  have  already  gained  in  this  aspect  of  the  war,  more 
particularly, as it is the only side of the war in which we have achieved any advantage.15 

 
De Britse marine,  legerleiding en pers waren het van harte met deze denktank eens, 
en drongen  steeds vaker en  luider aan op  steviger economische maatregelen.16 Het 
aanpakken  van  de  neutrale  export  naar Duitsland  stond  dan  ook,  vanaf  de  tweede 
helft van 1915, hoog op de Britse agenda. 

In  dit  hoofdstuk  staan  de  intensieve  bemoeienissen  van  de  NOT  bij  Britse 
pogingen om de Nederlandse  landbouwuitvoer naar Duitsland te beperken, centraal. 
De UC  steunde dit  streven  tot  zekere hoogte, hoewel  zij daar andere  redenen voor 
had dan de Britse regering. Het zorgde er wel voor dat de NOT voor het eerst, maar 
niet  voor  het  laatst,  fel  zou  botsen met  het ministerie  van  Landbouw,  Handel  en 
Nijverheid. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat zij het pleit bijna wist te winnen en, door 
de  banden  die  de  UC  in  het  algemeen  en  Van  Aalst  in  het  bijzonder  met  de 
Nederlandse  haute  finance  had,  zowel  de  Entente  als  de  Centralen  tot  een 
compromisoplossing  wist  te  dwingen,  die  voor  Nederland  behoorlijk  gunstig  was. 
Maar  Posthuma  zou,  zo  zal  uit  dit  hoofdstuk  blijken,  sterker  en  met  Kröller  als 
krachtigste bondgenoot uit de strijd komen. De breuklijn binnen die binnen de NOT 
bestond werd daarmee, zoals uit dit hoofdstuk zou doorblijken, doorgetrokken naar 
de Nederlandse regering en andere Crisisinstellingen.  
   
6.2 – Maïs op poten 
 
Al  in  de  zomer  van  1915  had  de  Britse  regering  de  eerste maatregelen  genomen  om  de 
Nederlandse  landbouwexport  naar Duitsland  te  verminderen. Het was  het  Foreign Office 
namelijk opgevallen dat Nederland het nodige varkensvlees uit de VS  importeerde, hoewel 
Nederland zélf varkens  te over had.17 Die varkens werden echter allemaal  linea  recta naar 
Duitsland geëxporteerd, zodat de  import van vlees, spek en reuzel uit de VS vooral diende 
om tekorten  in Nederland zelf ontstaan door de grote export naar Duitsland op te vangen. 
Nu was de uitvoer  van  varkens naar Duitsland de Britse  regering bijzonder onwelgevallig: 

                                                            

15 BNA CAB 17/162: Commitee of Imperial Defence aan Asquith, 23 mei 1916. 
16 BNA ADM 137/1915: J.R. Jellicoe, bevelhebber van de Grand Fleet,  aan Admiraliteit, 1 september 1915 no. 
1851/H.F. 020; idem: Jellicoe aan Admiralteit, 11 mei 1916 no. 1084/H.F. 0020; idem: Admiraliteit aan Jellicoe, 
18 juni 1916 no. 569 'secret'; PRO CAB 24/2, G‐67: Generaal John French en stafchef Sir William Robertson, 
‘Note on the Blockade of the North Sea’, 21 maart 1916. Cf. Osborne, Britain's Economic Blockade, 104, 117‐
119. De reactie van de Britse pers zal later in dit boek nog ter sprake komen. 
17 Bell, A history of the blockade, 321‐322. Eind 1914 had Allizé al voorgesteld om de Nederlandse stroom 
landbouwproducten naar Duitsland in te dammen door ze simpeweg zelf op te kopen. Zowel Allizé’s 
superieuren in Parijs als de Britse Treasury en Board of Trade protesteerden tegen het plan vanwege de hoge 
kosten die er aan verbonden zouden zijn, bovendien zouden, in het slechtste geval, de Geallieerden en 
Centralen in een prijsoorlog verzeild raken, met de Nederlandse boeren als lachende derde. Farrar, 'Preclusive 
Purchases', 118‐120; Farrar, French Blockade, 141. 
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varkensvlees  is  vet  vlees,  en  vetten  vormden  een  sluitpost  in  de  Britse  economische 
oorlogvoering, zoals al bleek uit de bijzondere aandacht die de Entente had voor goederen 
als  lijnolie  en margarine.18 Amerikaanse  spek  en  reuzel werden  in Nederland  via  de NOT 
ingevoerd, en  Johnstone wees de Uitvoerende Commissie er dan ook op dat die  invoeren 
alleen  gebruikt  werden  om  uitvoer  van  varkens mogelijk  te maken.  Aangezien  de  NOT‐
overeenkomsten import verboden als deze gebruikt werden om binnenlandse voorraden vrij 
te maken voor export, eiste hij een verklaring.19 Ongeveer  tegelijkertijd klopte Grey bij de 
Nederlandse regering aan om ook via dit kanaal te proberen de varkensexport een halt toe 
te roepen.20 Loudon wees hem er echter op dat varkens, voor zover niet nodig voor gebruik 
in  Nederland  zelf,  werden  aangeboden  op  de  open markt  en  gekocht  door  de  hoogste 
bieder. Ingrijpen in het vrije marktproces ten bate van één van de oorlogvoerenden zou niet 
neutraal zijn.21 
  Met de NOT hadden de Britten aanvankelijk meer succes. De Uitvoerende Commissie 
stopte  de  consentverlening  voor  spek  en  reuzel,  ook  omdat  de  Britten  dreigden  het 
Nederlands‐Amerikaanse  scheepvaartverkeer  plat  te  gooien  als  er  nog meer  zou worden 
aangevoerd.22 Met één succes binnen besloot de Britse regering de NOT verder onder druk 
te zetten. Als onderdeel van de nieuwe  ronde  rantsoenafspraken, gepland voor november 
1915, wilde de Britse  regering ook kunstmatige plafonds  instellen voor de  invoer van alle 
vlees en voor maïs: minder vervangende import van vlees en minder maïs betekent immers 
minder  export  van  varkens  naar Duitsland.  Bij  deze  nieuwe  Londense  onderhandelingen, 
waarbij de NOT opnieuw door Joost van Vollenhoven werd vertegenwoordigd, maakten de 
Britten opnieuw slim gebruik van de onervarenheid en bereidwilligheid van hun Nederlandse 
gesprekspartner. Want hoewel Van Vollenhoven namelijk thuis kwam met een ogenschijnlijk 
bijzonder  ruim  rantsoen  voor  zowel maïs  als  rogge  (dat  ook  als  veevoer  gebruikt werd), 
waren aan de Britse vrijgevigheid  twee voorwaarden verbonden. 23 Allereerst was bepaald 
dat het nieuwe rantsoen retroactief in zou gaan per 1 oktober 1915. Dat betekende, dat er 
du moment  van het  sluiten  van het  rantsoenakkoord  (op  13 november 1915), waarbij de 
maximuminvoer van maïs en rogge op 225.000 ton per kwartaal werd bepaald, er voor het 
eerste kwartaal al meteen 100.000 ton te veel was ingevoerd.24 Prompt hielden geallieerde 

                                                            

18 BPNL VII, doc. no. 200, 280: Alfred Emmott (War Trade Department) aan Cecil, 26 mei 1916. 
19 NA 2.06.079/1239: UC 3 augustus 1915, 278. Cf. OP I, map 'N.O.T. after S.S.S.': Memorandum ‘For discussion 
with Mr. Van Vollenhoven, August 23rd, 1915’. Al eerder hadden zowel Johnstone als Allizé bij Van Aalst 
geklaagd over het feit dat Nederland zo gigantisch veel varkens uitvoerde, en dat deze vrijwel allemaal aan 
Duitsers verkocht werden. Dagboek Van Aalst, 6 juli 1915, 158; NA 2.06.079/1239: UC 6 juli 1915, 145‐146. 
20 NA 2.21.205.37/19: Johnstone aan Loudon, 15 september 1915. Cf. Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 287. 
21 Op 18 september meldde Chilton dat ‘the Netherlands Government could not enter into an agreement which 
would prevent Dutch farmers from selling their crops at the highest price which they could get in a foreign 
country’. BNA CAB 39/5: Agenda van de vierde vergadering van de War Trade Advisory Committee, 18 oktober 
1915. Cf. BNA FO 382/209/85602: Aantekening van Hurst, 4 juli 1915. 
22 NA 2.06.079/1239: UC 6 augustus 1915, 289. 
23 Henk Pruntel toont aan (Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 288) dat de afgesproken rantsoenen voor rogge en 
maïs boven, en voor lijnzaad en oliekoeken zelfs ruim boven de gemiddelde invoer in de jaren 1911‐1913 lag. 
24 NA 2.06.097/1605, VIII, 29 november 1915, 1; idem, XVIII, 7 december 1915, 1‐2. Importeurs verklaarden dit 
overigens door het feit dat het vee, met het oog op de naderende winter, op stal werd gezet; zij hebben meer 
veevoer nodig dan dieren in het veld. Bovendien waren de afgelopen twee maanden de prijzen erg hoog 
geweest en hadden veel importeurs daardoor hun aankopen uitgesteld. 
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marineschepen  een  aantal  Nederlandse  schepen  gevuld met  (o.a.) maïs  aan  die  op  hun 
terugtocht  vanuit  de  VS  een  Britse  controlehaven moesten  aandoen.25 Na  koortsachtige 
onderhandelingen werden de schepen weer vrijgelaten en stond de Britse regering toe dat 
dit grote overschot op het rantsoen van het eerste kwartaal mocht worden overgeboekt op 
het  tweede,26 maar  (zo  schreef de  in november 1915 weer uit Zwitserland  teruggekeerde 
Francis  Oppenheimer)  ‘under  the  condition  that  the  whole  question  of  maize  will  be 
reopened early in 1916 in connection with the very serious question of the continued large 
exports of meat from Holland to enemy countries’.27 
  Oppenheimers opmerking bevatte de kern van de tweede voorwaarde die de Britse 
onderhandelaars hadden gesteld aan het ogenschijnlijk  zo genereuze  rantsoen. Met  Joost 
van  Vollenhoven  was  namelijk  afgesproken  dat  de  rantsoenen  zouden  gelden  voor  de 
periode  1  oktober  1915  tot  1  april  1916.  Na  die  periode  zouden  de  Britten  alleen  nog 
(gerantsoeneerde)  import  van  veevoer  in Nederland  toestaan  als  er  tegelijkertijd met  de 
NOT én de Nederlandse  regering  afspraken  konden worden  gemaakt over de uitvoer  van 
Nederlands vlees naar Groot‐Brittannië, zodat er minder – of, idealiter, helemaal niets meer 
–  voor  Duitsland  zou  overblijven.28 Ook  de  aanvoer  van  overzees  vlees werd  afhankelijk 
gemaakt van zo’n regeling.29 De Britten waren overigens tot deze formule gekomen omdat 
Joost van Vollenhoven hen had  laten weten dat er, naar zijn mening, met de Nederlandse 
regering best  te praten  zou  zijn over een uitvoerregeling  van  vlees naar Groot‐Brittannië, 
ondanks Loudons eerdere – en stellige – weigering.30 Vermoedelijk was dit optimisme zelfs 
de enige reden waarom de Britten überhaupt akkoord gegaan waren met het afspreken van 
een nieuw veevoer rantsoen. 

Want  in de Britse en Franse pers, en  in  toenemende mate  zelfs  in het Geallieerde 
parlementaire en diplomatieke  spraakgebruik, werden de Nederlandse  varkens  aangeduid 
als “maïs op poten”,  in Nederland  ingevoerde contrabande die een “bewerking” onderging 
en vervolgens naar Duitsland werd doorgevoerd.31  Daarom stond het Foreign Office onder 
grote  druk  om  de  aanvoer  van  veevoer  naar  neutrale  landen  helemaal  stop  te  zetten. 
Bovendien verschenen  steeds meer berichten  in de Entente‐pers waarin Nederland en de 
NOT  direct  verantwoordelijk  gesteld  werden  voor  het  feit  dat  Duitsland,  ondanks  de 
maatregelen van de Brits‐Franse vloot, nog altijd niet bezweken was onder de economische 
druk van de geallieerde blokkade. Elk bericht over NOT‐fraude werd daarbij aangehaald als 

                                                            

25 NA 2.06.079/1241: UC 5 november 1915, 3; UC 10 december 1915, 257‐258. 
26 NA 2.06.079/1241: UC 23 november 1916, 136‐138. 
27 NA 2.06.079, 1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., 1‐2, bijgevoegd bij UC 12 september 1916. Het genoemde 
'overzicht' is een, vermoedelijk door de secretarissen, opgesteld memorandum ten bate van de UC, waarin de 
belangrijkste gebeurtenissen van de maanden daaraan voorafgaand gerelateerd aan de aanvoer door de NOT 
van veevoer worden opgesomd. Zie ook NA 2.06.079/1241: UC 24 december 1915, 333. 
28 Ibidem. 
29 NA 2.06.097/1449: Joost van Vollenhoven, ‘Verslag over mijn reis naar Londen Oct./Nov. 1915’, n.d. [rond 8 
november 1916], 4‐5. 
30 BNA FO 382/209, 129150: Aantekening van Hurst, 30 augustus 1915. 
31 Smidt, De regulering, 31‐32; Tönnies, Die niederländische Uebersee‐Trust‐Gesellschaft, 23. Na een bezoek aan 
Londen meldt Van Vollenhoven dat de uitdrukking bij ‘iedereen’ bekend is en zelfs de minister Robert Cecil 
hem gebruikt. NA 2.06.079/1243: UC 21 maart 1916,  7. 
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bewijs dat de Trustmaatschappij zo lek als een mandje was.32 Dit alles verklaart waarom de 
UC  akkoord  ging met  de  draconische  voorwaarden  van  het maïsrantsoen:  zo  had men  in 
ieder geval een adempauze  kunnen  krijgen en  zou er  voldoende  veevoer  kunnen worden 
ingevoerd om  in de  komende winter het  vee op  stal  te  kunnen  voeden.33 Het had er wel 
voor  gezorgd  dat  de  datum  van  1  april  1916  als  een  zwaard  van  Damocles  boven  het 
collectieve hoofd van de UC was gaan hangen. 
 
6.3 – ‘Quite prepared to starve you out’ 
 
Het  nieuwe  maïsrantsoen  was  gebaseerd  op  cijfers  van  de  jaarlijkse  maïsbehoefte  in 
Nederland  verstrekt  door  de Commissie  voor  de Voeding  van Mensch  en Dier  en  van  de 
voornaamste maïsimporteur in Nederland, Anton Kröllers bedrijf Wm. H. Müller & Co.34 Ook 
was er overleg geweest met het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel,  in de 
volksmond het Graanbureau genoemd. Dit Graanbureau,  in hoofdstuk 2 al kort genoemd, 
verzorgde  de  import  en  distributie  van  door  de  regering  aangevoerde  graan  en  meel. 
Bovendien werd via het Graanbureau kleine hoeveelheden veevoer ingevoerd.35 Maar onder 
het bewind van minister Posthuma waren die hoeveelheden sterk gegroeid. Posthuma had 
namelijk  bepaald  dat  de  regering  per  maand  30.000  ton  maïs  zou  aanvoeren,  dat  zou 
moeten dienen als een soort strategische reserve: mochten er door grillen van de markt of 
van speculanten daarop tekorten of sterke prijsstijgingen ontstaan, dan kon de regering die 
compenseren  door  maïs  op  de  markt  te  dumpen.  Zo  waren  de  boeren  verzekerd  van 
goedkope maïs.36 
  Nu  het  nieuwe  rantsoen  was  ingegaan  en  er  meteen  actie  moest  worden 
ondernomen om hetgeen te veel was ingevoerd in het eerste kwartaal te compenseren door 
minder in te voeren in het tweede kwartaal, was overleg met de regering nodig. Want als de 
regering bleef vasthouden aan de aanvoer van 30.000  ton per maand  zou er niet genoeg 
overblijven  voor  handelaren.  Die  hadden  hun  maïs  vaak  al  maanden  van  te  voren  in 
Argentinië gekocht én betaald, en zouden dus  flink het schip  in gaan. Posthuma wilde het 
regeringsaandeel  maïs  niet  verminderen,  en  bood  in  plaats  daarvan  aan  alle  maïs  van 
getroffen handelaars op te kopen voor regeringsrekening.37 Nog geen twee weken later, op 
18 december 1915, volgde op dit ogenschijnlijk vriendelijke aanbod de mededeling dat deze 
maïs niet via de NOT, maar rechtstreeks door de regering zou worden aangevoerd.38 Zo kon 
de prijs van maïs fors omlaag, redeneerde Posthuma, want de regering kon vrachtruimte van 
de scheepvaartmaatschappijen vorderen en hoefde deze dus niet voor veel geld op de vrije 
markt te huren.39 

                                                            

32 Bell, A history of the blockade, 449, 452‐453. 
33 Dagboek Van Aalst, 19 november 1915, 197. 
34 NA 2.06.079, 1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., 1‐2, bijgevoegd bij UC 12 september 1916. 
35 Nota Rijksbureau distributie graan en meel, 66‐68. 
36 NA 2.06.001/5572: Oppenheimer aan Snouck Hurgronje, 7 juli 1916 en Snouck Hurgronje aan Oppenheimer, 
n.d. 
37 NA 2.06.079/1241: UC 3 december 1915, 206‐207; NA 2.06.079/1605, XVIII, 7 december 1915, 1‐2. 
38 NA 2.06.079, 1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., 3, bijgevoegd bij 12 september 1916. 
39 Nota Rijksbureau distributie graan en meel, 69‐70. 
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  De  Britse  Legatie  in  Den  Haag  had  dankzij  haar  inlichtingennetwerk  echter  lucht 
gekregen  van  de  plannen  van  de  minister,  en  riep  Van  Aalst  ter  verantwoording.  De 
rantsoenafspraken over maïs en andere overzeese aanvoeren waren namelijk gemaakt met 
de NOT,  en  Johnstone  verdacht  de Nederlanders  ervan  door maïs  via  de  regering  aan  te 
voeren deze afspraken te omzeilen. De regering had namelijk part noch deel aan de door de 
NOT gesloten overeenkomsten, en er was dus ook geen enkele garantie dat zij zich aan de 
afgesproken  maximumhoeveelheden  zou  houden.  Bovendien  was  gebleken  dat  de 
regeringsgaranties  tegen doorvoer  een  stuk minder  stringent werden  gehanteerd dan die 
van  de  NOT:  zo  waren  spiritus  en  alcohol  gestookt  van  “regeringsmaïs”  naar  Duitsland 
uitgevoerd,  en  brood  gebakken  van  “regeringsgraan”  naar  bezet  België.40 Daarbij  was 
expliciet  met  de  regering  afgesproken  dat  de  NOT  verantwoording  zou  dragen  voor 
overzeese  goederen,  op  een  enkele  uitzondering  na.  En  tenslotte  kon  de  regering  geen 
verdachte kooplieden op de NOT‐zwarte  lijst weigeren.  Johnstone waarschuwde Van Aalst 
daarom dat de regering onmiddellijk op haar schreden moest terugkeren. Deed zij dat niet, 
dan was de Entente ‘quite prepared to starve you out’.41 Van Aalst probeerde nog met een 
typisch staaltje humor de kou uit de  lucht te halen door te suggereren dat hij  in geval van 
een Britse blokkade van de Nederlandse kust voor  ‘some bread and a cock‐tail’  tenminste 
nog  bij  de  Britse  Legatie  terecht  kon,  ‘doch mijne  grappen’,  noteerde  de  NOT‐president 
gelaten in zijn dagboek, ‘hadden geen effect’. Sterker nog, de Britse regering leek de daad bij 
het woord te voegen door twee door de regering gecharterde schepen met Posthuma’s maïs 
op volle zee aan te houden.42  

Danig  onder  de  indruk  van  het  gebeurde  belegde  de  UC  een  vergadering  met 
vertegenwoordigers  van  de  ministeries  van  Buitenlandse  Zaken  en  LNH,  waaronder 
Posthuma zelf. Die beweerde echter helemaal niets te weten van afspraken over rantsoenen 
tussen de NOT en de Britse  regering.  Joost van Vollenhoven wees hem kwaad  terecht: er 
was  toch over het  rantsoen overlegd met het Graanbureau, dat onder het ministerie  van 
LNH viel? Niets van waar, beweerde Posthuma: er was met het Graanbureau een gesprek 
gevoerd over hoeveel maïs er nodig is in Nederland, niet meer en niet minder. Hoe het ook 
zij, hij was niet van plan zich aangaande de import van landbouwbenodigdheden, bij uitstek 
zijn werkterrein, door de Britten ‘de wet te stellen’ en wenste part noch deel te hebben aan 
Trustmaatschappij‐afspraken hierover. Hij wilde  liever alle veevoer door de  regering  laten 
aanvoeren, zelfs als dat zou leiden tot een diplomatiek conflict tussen Den Haag en Londen. 
Snouck Hurgronje, namens het ministerie  van Buitenlandse  Zaken  aanwezig, was het hier 
totaal niet mee eens. Zijn departement had juist begrepen ‘dat Minister Posthuma binnen de 
perken  van  de  rantsoeneering wilde  blijven  en  dan  heeft Minister  Loudon  liever,  dat  de 
N.O.T.  aanvoert,  daar  dan  de  erkenning,  gerantsoeneerd  te  zijn,  buiten  beschouwing  kan 

                                                            

40 Oppenheimer noemde deze overtredingen ‘monstrous’. Dagboek Van Aalst, 16 november 1915, 195. Cf. NA 
2.06.079/1241: UC 8 november 1915, 43; UC 12 november 1915, 69‐70; UC 19 november 1915, 116‐117. 
41 Aldus de parafrase van Van Aalst. 
42 Citaten uit Dagboek Van Aalst, 24 december 1915, 209‐210. Cf. NA 2.06.079/1241: UC 24 december 1915, 
337‐338; Verslag van een conferentie tussen Posthuma en de Uitvoerende Commissie, in aanwezigheid van 
Snouck Hurgronje en Everwijn, op 28 december 1915, bijgevoegd bij UC 28 december 1915, 1‐2. 
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blijven’. 43 Want als Loudon nu opeens  in alle openbaarheid een discussie zou moeten gaan 
voeren over rantsoeneringen, zou dat de vraag kunnen oproepen waarom hij niet meteen, 
toen het Agreement werd getekend, had geprotesteerd. 

Posthuma gooide het daarna over een andere boeg. Het maakte hem niet zo veel uit 
of de maïs nu door de regering of door de NOT zou worden aangevoerd, liet hij weten, maar 
door wie en op welke manier de in Nederland beschikbare maïs zou worden gedistribueerd. 
Hij was namelijk bang dat de tijdelijke aanvoerstop en de rantsoenering een prijsstijging zou 
veroorzaken,  en  wilde  deze  opvangen  door  zestig  procent  van  alle  aangevoerde  maïs 
verplicht  aan  de  regering  te  laten  verkopen.44 Om  een  conflict met  BuZa  of  de  NOT  te 
voorkomen, stelde hij voor dat de NOT alles zou aanvoeren: ook de Nederlandse overheid 
zou dus een bankgarantie moeten plaatsen om als afnemer van Trustmaatschappij‐goederen 
in aanmerking  te komen. De UC deed daarop ook water bij de wijn, en maakte afspraken 
met de reders om de transportkosten zo laag mogelijk, en daarmee de aanvoer van maïs zo 
goedkoop mogelijk, te houden. Ook de Britten leken zich in deze oplossing te kunnen vinden: 
de twee schepen met regeringslading werden weer vrijgelaten. 45 

Maar het bleek al snel dat Posthuma helemaal niet van plan was het hier bij te laten. 
De NOT had hem namelijk laten weten per 1 april 1916 de aanvoer van maïs stop te zetten 
als er nog geen nieuwe  rantsoensafspraak  zou  zijn gemaakt. Want  zonder nieuw akkoord, 
vreesde de UC, zouden na die datum alle schepen met maïs namelijk worden aangehouden. 
Tot grote verrassing van de UC reageerde Posthuma hierop door hen via het Graanbureau te 
informeren  dat  vanaf  die  bewuste  datum  de  regering  50.000  ton  maïs  per maand  zou 
aanvoeren. 46  Bovendien  bleek  Posthuma  zich  ook  met  de  aanvoer  van  andere 
landbouwhulpstoffen bemoeid te hebben. Tegelijkertijd met het rantsoen voor maïs waren 
ook afspraken gemaakt over lijnzaad, dat in geperste vorm als veevoer werd gebruikt, en in 
verband  daarmee  had  UC‐lid  Hintzen  alle  vergeven  consenten  en  de  totale  invoer  in 
Nederland  gecontroleerd.  Uit  zijn  onderzoek  bleek,  dat  de  regering  forse  hoeveelheden 
lijnzaad  in  Groot‐Brittannië  gekocht  had  en  naar  Nederland  had  laten  aanvoeren. 47 
Posthuma, om uitleg  gevraagd,  verklaarde dat hij  van  alle hulpstoffen  voor de  landbouw, 
waarop  een  NOT‐rantsoeneringsovereenkomst  van  toepassing  was,  een  reserve  wilde 
vormen om prijsschommelingen als gevolg van  invoerbeperking tegen te gaan.48 Bovendien 
eiste hij een  invloed  in de distributie van  lijnkoeken, waarvoor de Trustmaatschappij – net 
als voor andere gerantsoeneerde goederen – een verdelingsmechanisme had opgesteld aan 
de hand van beschikbare cijfers over vooroorlogs gebruik. Posthuma wilde dat de NOT hem 
waarschuwde wanneer de prijzen van lijnkoeken ondanks de distributiemaatregelen te hard 

                                                            

43 NA 2.06.079/1241: Verslag van een conferentie tussen Posthuma en de UC, in aanwezigheid van Snouck 
Hurgronje en Everwijn, op 28 december 1915, bijgevoegd bij UC 28 december 1915, 2‐6, citaat op 4. Cf. 
Dagboek Van Aalst, 28 december 1915, 212. 
44 Idem, 2‐3; NA 2.06.079, 1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., 5, bijgevoegd bij UC 12 september 1916. 
45 NA 2.06.079/1605, XVIIIb: 3 januari 1916, 13; idem, XXIV: 16 mei 1916, 7. Cf. NA 2.06.079/1241: UC 3 
december 1915, 206. 
46 NA 2.06.079/1241: Graanbureau aan Uitvoerende Commissie, 6 december 1915, geciteerd in UC 7 december 
1915, 228‐229; UC 21 december 1915, 317‐318. 
47 NA 2.06.079/1241: UC 14 december 1915, 287‐288. 
48 NA 2.06.079/1241: Bespreking tussen Posthuma, de Vereeniging van Rijstpellers en de UC, op 17 december 
1915, bijgevoegd bij UC 17 december 1915, 12. 
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zouden stijgen: dan zou hij namelijk de NOT‐distributie ontbinden en haar door de regering 
laten overnemen.49 
  De Uitvoerende Commissie was bepaald niet blij met de inmenging van Posthuma in 
de  aanvoer  en  distributie  van  goederen  die  van  overzee  werden  aangevoerd.  Zo  liet 
Posthuma de regering goedkope maïs in Argentinië kopen, in plaats van Indische maïs waar 
de UC – met het oog op de belangen van Nederlandse planters en (Amsterdamse!) reders – 
de  voorkeur  aan  gaf.50 Bovendien  bleek  begin  1916  al  dat  bij  de  distributie  van  het 
regeringsgedeelte van de aangevoerde maïs grote administratieve  fouten gemaakt waren, 
en daarom had de regering al enkele malen bij de NOT moeten aankloppen om ook wat maïs 
die voor de vrije handel bedoeld was aan haar over te doen om zo tekorten weg te werken 
en distributieweeffoutjes glad te strijken. Het bleek niet genoeg: in de maanden februari en 
maart  1916  kon  de  regering  respectievelijk  slechts  40  en  30%  van  de  verzoeken  om 
regeringsmaïs  inwilligen. Tot overmaat van  ramp bleek  in april 1916 dat de  regering  in de 
periode  januari‐maart  ruim  18.000  ton  maïs  minder  ingevoerd  dan  met  Posthuma  was 
afgesproken,  waardoor  de  distributieproblemen  verergerd  werden.51 Tot  overmaat  van 
ramp had de regering haar eigen voorraad  lijnkoeken  in één keer op de markt gezet. Deze 
partij werd vervolgens  in één keer verkocht aan een speculant, die weigerde de koeken op 
de markt  te  zetten  in de hoop er  in de  toekomst nóg meer geld  voor  te  kunnen  vangen. 
Naast een gebrekkige organisatie van aanvoer en distributie had de  regering ook nog een 
andere grote  tegenvaller moeten verstouwen. Op 14  januari 1916 waren namelijk na een 
aantal dagen aanhoudende storm  in Gelderland, Overijssel en Noord‐Holland de dijken van 
de Zuiderzee doorgebroken. Vooral de Kop van Noord‐Holland werd zwaar getroffen:  in dit 
landbouwgebied  gingen  naast  de  nodige  mensenlevens  ook  grote  voorraden  veevoer 
verloren.52  

Om  al  deze  redenen  drong  Posthuma  bij  de  NOT  aan  op  verhoging  van  de 
veevoerrantsoenen. Als onderhandelingsbasis  stelde hij  voor dat de  Trustmaatschappij de 
Britten liet weten dat er bij de rantsoeneringscijfers, opgesteld op basis van statistieken van 
vooroorlogs gebruik, onvoldoende rekening gehouden was met de groei van de Nederlandse 
veestapel sinds de peiljaren 1911‐1913. Door het hoge Duitse prijspeil was er in hoog tempo 
gefokt,  zodat de Nederlandse veestapel  in vergelijking met augustus 1914  in  januari 1916 
met maar liefst 13,9% gegroeid was.  Posthuma eiste daarom in plaats van 900.000 ton maïs 
en  rogge  per  jaar  meer  dan  1,2  miljoen  ton.  Om  de  door  waterschade  teloor  gegane 
voorraden aan te vullen, vroeg hij de NOT bovendien om bij de Britse Legatie te informeren 

                                                            

49 NA 2.06.079/1241: UC 24 december 1915, 343‐345; NA 2.06.079/1242: UC 11 januari 1916, 38‐39; NA 
2.06.079/1247: Ongedateerd 'Overzicht', bijgevoegd bij UC 12 september 1916, 6‐7; NA 2.06.079/1605, XVIIIb, 
14 februari 1916, 13‐14; NA 2.06.079/1605, XVIIIb, 3 januari 1916, 12; idem, XX: 13 december 1915; NA 
2.19.120/608: Notulen Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité 5 januari 1916, 5. 
50 NA 2.06.079/1241: UC 10 december 1915, 254, Verslag van een conferentie tussen Posthuma en de UC, in 
aanwezigheid van Snouck Hurgronje en Everwijn, op 28 december 1915, bijgevoegd bij UC 28 december 1915, 
3; RvB 4 januari 1916, 404; NA 2.06.079/1242: ‘Aanteekeningen van het besprokenen op de conferentie van 21 
Januari 1916’, bijgevoegd bij UC 21 januari 1916, 8. 
51 NA 2.19.120/608: Notulen Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité, 24 januari 1916, 11. 
52 NA 2.06.079/1242: UC 1 februari 1916, 164‐165; NA 2.06.079/1243: Conferentie met Posthuma, Loudon, 
Linthorst Homan e.a., n.d., bijgevoegd bij UC 14 maart 1916, 13‐14; NA 2.06.079/1244: UC 12 mei 1916, 209‐
210. 
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over  de  tijdelijke  opheffing  van  de maïsrantsoenen  ‘opdat  ongestoorde  aanvoer  bereikt 
moge worden en geen hinderpalen worden opgeworpen  tegen dien aanvoer’. De NOT gaf 
deze verzoeken door, maar had geen enkele fiducie  in een positief antwoord. Zoals Op ten 
Noort de minister nogmaals geduldig uitlegde was het rantsoen dat er nu lag in feite uitstel 
van de op 1  april 1916  geplande executie. Na die datum moest er een  akkoord  zijn over 
meer export van vlees naar de Entente ten koste van de uitvoer naar Duitsland, anders was 
het afgelopen met de aanvoer van maïs naar Nederland. Enige Britse  inschikkelijkheid viel 
dan ook totaal niet te verwachten.53 Sterker nog, Joost van Vollenhoven, die in november in 
Londen  flink bang was gemaakt, hamerde er voortdurend op dat  zonder  zo’n akkoord de 
toekomst van het Agreement, en dus van alle overzeese aanvoer, gevaar liep.54 
 
6.4 – Boerenbelang, handelsbelang of politiek belang? 
 
Posthuma  en  de Uitvoerende  Commissie  leken  volstrekt  langs  elkaar  heen  te  praten. De 
minister wilde de rantsoenen naar boven bijstellen, maar ze het liefste helemaal afschaffen. 
Daarnaast probeerde hij de aanvoer van veevoer zoveel mogelijk via de regering zelf, en niet 
via de Trustmaatschappij,  te  laten  lopen. Hij was hiervoor zelfs bereid om, zonder overleg 
met  zijn  collega’s,  een  conflict met  Londen  te  riskeren.  De  reden  voor  dit  alles was  dat 
landbouwminister  Posthuma  in  de  NOT  en  haar  rantsoenafspraken  voor 
landbouwhulpstoffen een ernstige bedreiging zag voor twee van de belangrijkste pijlers van 
zijn beleid. Posthuma had zich namelijk tot taak gesteld om de Nederlandse bevolking tegen 
zo laag mogelijke prijzen aan voldoende voedsel te helpen, en tegelijkertijd zijn achterban – 
de  agrarische  sector  –  te  ondersteunen.  Het  door  Treub  en  hemzelf  ontworpen 
uitvoersysteem zou er voor moeten zorgen dat beide doeleinden elkaar niet zouden bijten, 
maar juist afhankelijk van elkaar waren: de hoge uitvoerprijzen compenseerden boeren voor 
goedkopere  leveringen ten bate van de Nederlandse consument.55 En hoewel  in het vorige 
hoofdstuk  is aangetoond dat dit systeem, zeker na de hervormingen van september 1915, 
bepaald niet perfect werkte, was het nog altijd bepaald beter dan niets.  In het  jaar 1915 
stegen  de  prijzen  van  voedingsmiddelen  in  de  kleinhandel,  waar  de  gesubsidieerde 
voedingsmiddelen  te  koop  aan  werden  geboden,  8,1%  minder  snel  dan  de 
groothandelsprijzen.56  

Posthuma  probeerde  er  daarom  voor  te  zorgen  dat  boeren  zo  goedkoop mogelijk 
konden produceren, zodat hun kosten lager, winsten hoger en de verplichte leveringen aan 

                                                            

53 NA 2.06.079/1242: ‘Aanteekeningen van het besprokenen op de conferentie van 21 Januari 1916’, 
bijgevoegd bij UC 21 januari 1916, 1, 5, citaat op 5; UC 4 februari 1916, 183‐184. 
54 NA 2.06.079/1242: ‘Aanteekeningen van het besprokenen op de conferentie van 21 Januari 1916’, 
bijgevoegd bij UC 21 januari 1916, 6; NA 2.06.079/1243: UC 17 maart 1916, 170; UC 21 maart 1916, 186, 190; 
NA 2.06.079/1244: UC 18 april 1916, 180. 
55 BNA FO 382/209: Johnstone aan Grey, 21 oktober 1915 no. 2749 Commercial, met bijgevoegd een vertaling 
van een artikel uit het Algemeen Handelsblad van 21 september 1915 en openbaar gemaakt Ministerieel 
Besluit van Posthuma van 25 september 1915. 
56 Van der Bie, 'Doorloopende groote roes', 123. Van der Bie heeft zijn berekeningen uitgevoerd op basis van 
een vergelijking van de gemiddelde prijzen van 34 verschillende soorten levensmiddelen, gepubliceerd in 
Staatscommissie in zake de duurte, 73‐77. Omdat in 1915 niet al die 34 levensmiddelen “gesubsidieerd” waren, 
is het cijfer voor die producten waarvan dat wél zo was waarschijnlijk hoger. 



 

214 

 

de  regering betaalbaar  zouden blijven. Prijsstijgingen door  rantsoenering van bijvoorbeeld 
veevoer  waren  daarmee  niet  verenigbaar,  hetgeen  onder  andere  verklaart  waarom 
Posthuma  zo  graag  “strategische  reserves”  aan maïs wilde  aanleggen.  Het  verklaart  ook 
waarom Posthuma eigenlijk geen vlees aan de Britten wilde verkopen. De Britse vleesprijzen 
waren namelijk wel gestegen sinds het begin van de oorlog, maar bij lange na niet zo veel als 
die  in  Duitsland.  Boeren  zouden  bij  verkoop  aan Groot‐Brittannië  dus  veel minder winst 
kunnen  maken,  met  als  nevengevolg  dat  de  bodem  onder  zijn  distributiesysteem  zou 
worden uitgeslagen.57  

Interessant  genoeg  was  nu  juist  de  Uitvoerende  Commissie  een  zeer  grote 
tegenstander  van  het  systeem‐Posthuma.58 De  kritiek  van Van Aalst  c.s.  sloot  aan  bij  het 
zelfopgelegde doel  van de NOT,  zoals dat  al  veelvuldig  aangehaald  in hoofdstuk 4: het  in 
stand houden van de bestaande Nederlandse handel. Voor de oorlog beschermde Duitsland 
zijn  eigen  boeren  tegen  al  te  veel  agrarische  import  uit  Nederland  door  middel  van 
importtarieven.  Maar  na  het  begin  van  de  oorlog  werden  die  tarieven  in  één  klap 
opgeheven, met als gevolg dat Nederland nu hielp de oosterburen  ‘vet  te mesten’  terwijl 
daar voor de oorlog nooit sprake van was geweest.59 Daarnaast was de sinds augustus 1914 
bijzonder  eenzijdige  agrarische  oriëntatie  op  Duitsland  ook  vanuit  handelsoogpunt  niet 
valide, aldus de NOT: voor de oorlog kochten de Britten  immers ongeveer de helft van de 
Nederlandse  landbouwproductie,  en  hadden  de  Duitsers  een  belangrijk  deel  van  hun 
agrarische markt met  tarieven voor Nederlandse  import afgesloten.60 De UC was bang dat 
Duitsland na de oorlog haar tariefmuur weer even vrolijk zou opbouwen als zij deze bij het 
begin van de oorlog had afgebroken, en dat de Britten  in de tussentijd nieuwe aanbieders 
voor agrarische producten hadden gevonden. Het gevaar was dus levensgroot, zo fluisterde 
ook Oppenheimer de UC‐leden met  enige  regelmaat  in, dat Nederland ná de  oorlog met 
haar landbouwoverschot zou blijven zitten.61  

Bovendien, vond de UC, kwam de manier waarop Posthuma  zijn  “uitvoer‐subsidie‐
systeem”  had  ingericht  –  en  vooral  de  wijze  waarop  hij  deze  na  september  1915  had 
heringericht  –  vooral  de  boerenstand  ten  goede.62 Die maakte  flinke  winst met  de  vele 
export,  terwijl de prijzen  van  voedsel  in Nederland bleven  stijgen.  In  juni  1916 braken  in 
Rotterdam en Amsterdam zelfs kleine relletjes uit wegens te hoge prijzen van basisvoedsel 
als  aardappelen.63 De  UC  vond  dan  ook  dat  Posthuma’s  subsidiesysteem  op  de  schop 

                                                            

57 NA 2.06.079/1605, I, 23 november 1915, 2‐5; NA 2.06.079/1242: ‘Aanteekeningen van het besprokenen op 
de conferentie van 21 Januari 1916’, bijgevoegd bij UC 21 januari 1916, 1‐7. 
58 Die kritiek werd niet veroorzaakt door het feit dat de Britten druk zetten op de NOT. Want zelfs voordat 
Johnstone de NOT had laten weten dat de Entente bezwaren had tegen de grote export van vlees naar 
Duitsland, werd in de UC al commentaar geleverd op Posthuma en zijn in de ogen van de UC‐leden eenzijdig op 
het welzijn van boeren gerichte beleid. NA 2.06.079/1239: UC 6 augustus 1915, 289; NA 2.06.079/1241: UC 3 
december 1915, 206‐207; NA 2.06.079/1247: UC 29 augustus 1916, 114. 
59 NA 2.06.079/1241: UC 23 november 1915, 131‐132. 
60 Zie hoofdstuk 1. 
61 NA 2.06.079/1242: UC 8 februari 1916, 217‐218. 
62 Dagboek Van Aalst, 26 november 1915, 200; 23 juni 1916, 273. 
63 BNA FO 382/787, 117986: Johnstone aan Grey, 15 juni 1916 no. 3155 Commercial; idem, 118888: Johnstone 
aan Grey, 17 juni 1916 no. 3185 Commercial; De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 8 juni 
1916, 803‐804. Zie ook één van de vele boze brieven die Posthuma ontving naar aanleiding van de hoge prijzen 
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moest.64 Van Aalst stelde als alternatief voor dat een tijdelijk maar algeheel uitvoerverbod 
zou  worden  uitgevaardigd,  waarna  zou  kunnen  worden  bepaald  hoeveel  Nederlandse 
landbouwproducten  in  het  land  zelf  nodig  waren,  en  dus  wat  er  overschoot  voor  het 
buitenland.  Daarna  wilde  hij  alle  partijen  betrokken  bij  de  aanvoer  van  veevoer  en 
kunstmest  samenbrengen en hen  te dwingen – op de  inmiddels bekende NOT‐wijze – om 
prijzen  te hanteren die hen een  faire winst zou garanderen zonder dat de kosten voor de 
landbouwproductie te hoog zou worden. Tenslotte wilde hij alle Duitse organisaties dwingen 
om  één  inkoopcoöperatie  te  vormen  die  fors  lagere  prijzen  zou  hanteren.  Dat  maakte 
tegelijkertijd  uitvoer  naar  Groot‐Brittannië  weer  een  voor  de  boeren  haalbare,  want 
financieel  aantrekkelijke,  kaart. 65  Van  Aalst  had  zijn  plannen  voor  een  algemeen 
uitvoerverbod  en  verplichte Duitse  centralisatie  al  voorgelegd  aan  de ministerraad, maar 
daar, zoals we  in het vorige hoofdstuk gezien hebben, nul op het rekest gekregen. Hij had 
zich hier echter niet bij neergelegd, zeker niet nu de Britten dreigden de invoer van veevoer 
onmogelijk  te maken.  Daarom  had  hij  eind  november  1915  zichzelf  uitgebreid  over  zijn 
landbouwstandpunt  laten  interviewen  in  het  Amsterdamse  Algemeen  Handelsblad,  een 
krant waarmee hij goede connecties had en dat hij regelmatig gebruikte als ‘huisorgaan’ van 
zichzelf, de NHM of de UC.66 Onder andere Het Volk (die Posthuma en passant een ‘boeren‐
dictator’  noemde)  en  De  Telegraaf  namen  zijn  kritiek  op  de minister  haast  woord  voor 
woord over.67 
  Om al deze  redenen  stond de UC helemaal niet onwelwillend  tegenover het Britse 
streven  om  de  landbouwexport  naar  Duitsland  te  verminderen.  In  een  poging  om  het 
ministerie van Buitenlandse Zaken aan hun kant te krijgen, stuurde Van Vollenhoven namens 
de UC eind november 1915 een  lange brief naar Loudon. Daarin viel  te  lezen dat, hoewel 
Nederland in theorie ‘het volste recht’ heeft om naar eigen goeddunken de op eigen bodem 
geteelde landbouwgoederen uit te voeren, maar dat de minister er wel bewust van moet zijn 
dat  het  landbouwsurplus  alleen  kan  bestaan  dankzij  aanvoer  van  overzee,  en  dus  strikt 
genomen  uitvoer  naar Duitsland  een  overtreding  vormt  van  het Agreement. De  regering, 
betoogde Van Vollenhoven,  zou  de NOT  hierin  de  helpende  hand moeten  bieden  en  het 
uitvoerbeleid ten gunste van de Entente. 
 

Als een bezwaar hiertegen zou misschien aangevoerd kunnen worden, dat de regeering 
door de N.O.T. te helpen hij het streng de hand houden aan de bepalingen, waaronder 
aanvoer van overzee door de eene oorlogvoerende partij wordt toegelaten, daarmee zou 
handelen  in  het  nadeel  van  de  andere  oologvoerende  partij. Doch  hiertegen  zou  dan 
kunnen worden opgemerkt, dat,  indien het de eene partij der oorlogvoerenden ernst  is 
met den economischen oorlog (waaraan zeker niet behoeft te worden getwijfeld), eene 

                                                                                                                                                                                          

(NA 2.21.026.07/9 “De bevolking” aan Posthuma, 15 april 1916): ‘Is het niet een allertreurigsten en 
allerschandelijksten toestand, dat onze regeering, door toelating van een dergelijken uitvoer dier 
allernoodzakelijkste levensmiddelen, het leven van de burgers, voornamelijk van de werkmansstand, als ’t ware 
onmogelijk maakt. Het geheele land klaagt steen en been en waarlijk niet ten onrechte.’ 
64 NA 2.06.079/1241: UC 26 november 1915, 147; NA 2.06.079/1243: UC 21 maart 1916, 197. 
65 NA 2.06.097/1605, I, 23 november 1915, 1‐3; NA 2.06.079/1241: UC 26 november 1915, 148‐149; UC 3 
december 1915, 208‐209; NA 2.06.079/1243: UC 14 maart 1916, 142‐143. 
66 Dagboek Van Aalst, 19 november 1915, 197. 
67 Een samenvattingen van beide artikelen is te vinden in La Gazette de Hollande, 17 november 1915. 
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niet  strenge  handhaving  der  bovenbedoelde  bepalingen  eenvoudig  tot  resultaat  zou 
hebben,  dat  de  geheele  door  deze  partij  gecontroleerde  aanvoer  wordt  stopgezet, 
waarmede  tenslotte  het  belang  der  andere  oorlogvoerende  partij  zeer  zeker  ook  niet 
gediend is.68  

 
BuZa‐topambtenaar  Snouck  Hurgronje was  echter  not  amused met  de  opstelling  van  de 
Trustmaatschappij. De NOT, redeneerde Snouck Hurgronje, had zich door het afsluiten van 
een  rantsoen  voor  maïs  laten  verstrikken  in  Entente‐plannen  om  de  Nederlandse 
landbouwexport  naar  Duitsland  te  verminderen,  en  nu  werd  de  regering  geacht  daarbij 
behulpzaam te zijn. Met het KB van augustus 1915 nog vers in het achterhoofd vond Snouck 
het  meer  dan  prima  dat  Loudon  al  aan  London  had  laten  weten  dat  dit  tot  de 
‘onmogelijkheden’ behoort: 
 

Men kan zich voorstellen welk een  indruk het  in Duitschland zou maken,  indien de Ned. 
regeering  plotseling  ging  ingrijpen  in  het  door  prijzen  op  natuurlijke  wijze  geleide 
handelsverkeer  en  van  hoogerhand  onzen  exporteurs  ging  dwingen  tot  eene  regeling, 
waarbij  zij  een  gedeelte  hunner  producten  tegen  lageren  prijs  naar  Engeland  gingen 
verkoopen.69 

 
Zo zorgde het NOT maïsrantsoen voor een dubbel conflict tussen de Uitvoerende Commissie 
en de Nederlandse regering. De UC en Posthuma hadden sterk uiteenlopende  ideeën over 
de invulling van het Nederlandse uitvoerbeleid, dat op microniveau werd uitgevochten door 
een voortdurend getouwtrek om de aanvoer en distributie van veevoer en kunstmest. En 
Buitenlandse  Zaken  stelde  zich  steeds  vijandiger  op  tegen  de  UC,  omdat  Loudons 
departement niet nogmaals wil riskeren openbare steun te verlenen aan de plannen van de 
Trustmaatschappij.  De  nieuwe  onderhandelingen  die  Van  Vollenhoven  vanaf  26  februari 
1916  in Londen moest gaan voeren over rantsoenen voor  landbouwhulpstoffen,  leken dan 
ook bij voorbaat gedoemd te mislukken.70 
 
6.5 – ‘Simply a conference between exporters and importers’ 
 
In Londen waren,  ter voorbereiding op Van Vollenhovens komst, nieuwe cijfers verzameld 
over de gigantische toename van agrarische export naar Duitsland  in 1915 vergeleken met 
het  jaar daarvoor  (zie tabel 6.1), mogelijk gemaakt door een toename van de aanvoer van 
veevoer: zo’n 60% meer vergeleken met de laatste vooroorlogse jaren. 
 
Tabel 6.2: Invoer van veevoer in Nederland volgens cijfers van het War Trade Department 
(imperial ton) 
 
                                                            

68 BPNL IV, doc. nr. 473, 482‐485: Memorandum ‘De positie van Nederlands handel onder den invloed van de 
handels‐oorlog der groote mogendheden’ van Joost van Vollenhoven, 25 november 1915, bijgevoegd bij NOT 
aan Loudon, 26 november 1915. Citaat op 484‐485. 
69 BPNL IV, doc. nr. 481, 494‐495: Nota van Snouck Hurgronje voor Loudon, n.d. [december 1915]. Zie ook NA 
2.21.2.05,37/30: Memorandum, n.d., van De Waal voor Loudon. 
70 NA 2.06.079/1242: UC 8 februari 1916, 189. 



 

217 

 

  “Normaal”71  1915 

Zemelen  14.400  28.771

Maïs  599.604  1.218.779

Oliecakes en –meel  223.960  265.075

Overig  155.484  80.886

Totaal  969.484  1.593.511

 
Bron: BNA FO 382/736, 43746: memorandum van George Stanley, 'Dutch Supplies of Dairy Products 
and Meat to the United Kingdom and Germany', 29 februari 1916. 

 
Sir Eyre Crowe, blokkadespecialist van het Foreign Office,  liet namens  zijn  regering weten 
zijn  conclusies  uit  deze  cijfers  te  hebben  getrokken  en  dat  ‘on  this  point  of  agricultural 
produce […] we are going to insist on having our way and that […] we shall not allow Holland 
to continue to be a base of supplies for Germany by means of overseas import’. 72 Gezien de 
houding  van  de Nederlandse  regering  leek  dat  onmogelijk  en  Van  Vollenhovens  reis  een 
mission  impossible. Maar er was een  lichtpuntje. Posthuma had Van Vollenhoven namelijk 
ter  elfder  ure  instructies  meegegeven  om  namens  zijn  departement  de  Britten  een 
compromisvoorstel voor te leggen. Hij was bereid het Nederlandse surplus aan varkensvlees 
eerlijk  te verdelen  tussen Groot‐Brittannië en Duitsland, als de Britten  in  ruil daarvoor de 
maïsrantsoenen  zouden  afschaffen  en  dus  toestaan  dat  er  in Nederland  een  onbeperkte 
hoeveelheid maïs kon worden geïmporteerd.73 Zo zou de maïsprijs laag blijven, de veestapel 
nog  verder  uitgebreid worden  om  voldoende  aan Duitsland  te  kunnen  leveren  en  zo  het 
subsidie‐systeem in stand te houden, terwijl tegelijkertijd werd voldaan aan de Britse eisen. 
Van  Vollenhovens  Londense  onderhandelingspartners  van  het  kersverse  Ministry  of 
Blockade,  recentelijk  opgezet  om  de  over  verschillende  Britse  regeringsdepartementen 
verspreidde blokkadekennis te bundelen74, wezen Posthuma’s voorstel af. Dat hield namelijk 
geen enkele garantie  in dat de uitvoer van varkensvlees naar Duitsland daadwerkelijk  zou 
verminderen. 
  Ondanks  het  echec  van  de  eerste  werd  een  tweede  bijeenkomst  over  de 
maïsrantsoenen belegd, waarbij nu ook een vertegenwoordiger van de Board of Agriculture 
aanwezig was. Voor Van Vollenhoven was dat een teken dat de Britten wellicht bereid waren 
het voorstel te heroverwegen, maar Posthuma gooide vanuit Nederland roet in het eten. Hij 
had de Nederlandse gezant in Groot‐Brittannië opdracht gegeven om, als de Britse regering 
zijn  compromisvoorstel  zou  afwijzen,  Van  Vollenhoven  opdracht  te  geven  alle 
onderhandelingen  over  veevoer  en  de  eventuele  levering  van  landbouwproducten  aan 
Groot‐Brittannië te staken. Bovendien had hij De Marees van Swinderen opgedragen aan de 

                                                            

71 De cijfers onder “normaal” zijn de gemiddelden van een aantal vooroorlogse jaren. Welke dat zijn, vermeldt 
het rapport van Stanley helaas niet. 
72 BNA FO FO 382/736, 43746: Aantekening van Eyre Crowe, 9 maart 1916, bij memorandum van George 
Stanley, 'Dutch Supplies of Dairy Products and Meat to the United Kingdom and Germany', 29 februari 1916. 
73 NA 2.06.079/1242: UC 22 februari 1916, 288. 
74 Het blokkadeministerie was opgericht op 29 februari 1916, en stond onder leiding van Lord Robert Cecil. Dit 
ministerie nam, waar het de betrekkingen tussen Groot‐Brittannië en de NOT betrof, een belangrijk deel van de 
taak van het Foreign Office over. Neilson, ''Control the Whirlwind'', 139‐140; Bell, A history of the blockade, 
452‐453. 
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Britse regering duidelijk te maken dat Den Haag absoluut geen geallieerde  inmenging meer 
zou  dulden  in  de  landbouwkwestie.75 De  Britten  reageerden,  zoals  te  verwachten  viel, 
woedend, en stuurden Van Vollenhoven weer naar huis. Ook alle voorstellen voor nieuwe 
rantsoenen  die  hij  bij  zich  had  gingen  retour:  de  rantsoenonderhandelingen  zouden 
bevroren  worden  totdat  de  Nederlandse  landbouwexport  naar  (Britse)  tevredenheid 
bijgesteld was.76 
  Van Vollenhoven was er na zijn bliksembezoek aan de Britse hoofdstad nog heiliger 
van overtuigd dat het vijf voor twaalf was. Als de Britten namelijk alle rantsoenbesprekingen 
zouden opschorten, zouden zij – volgens het Agreement – het recht hebben de aanvoer van 
goederen waarover  geen  overeenstemming  bereikt was,  tegen  te  houden.  Pas  wanneer 
Posthuma overstag zou gaan, kon deze ramp worden afgewend. Zowel Oppenheimer als Van 
Vollenhoven namen daarom, zonder dit overigens aan de UC  te  laten weten, maatregelen 
om  “hun” NOT  te  redden. Op  aanraden  van  de  eerste  liet  Van  Vollenhoven  de minister 
weten  dat  de  Britten  alle  maïsaanvoer  zouden  afknijpen,  tenzij  hij  bereid  was  tot  een 
kunstmatige  verdeling  van  varkensvlees  tussen  Duitsland  en  Groot‐Brittannië.  Om  hem 
alvast een voorproefje te geven van wat er te gebeuren stond als hij zou weigeren, had de 
Britse  regering,  op  aanraden  van  Van  Vollenhoven  (!),  nog  enkele  schepen  met 
regeringsladingen aangehouden.77 De  actie  leek  succes  te hebben: Posthuma  gaf namelijk 
opdracht om per begin mei 1916 de uitvoer van varkens en varkensvlees naar Duitsland te 
staken.78 

De  Britten  beschouwden  dit  in  ieder  geval  als  een  doorbraak  en  nodigden  Van 
Vollenhoven  uit  om  terug  naar  Groot‐Brittannië  te  reizen  en  de  onderhandelingen  over 
landbouwproducten  te  hervatten.79 De  Britten  presenteerden  Van  Vollenhoven  daar met 
een nieuwe eis: zij zouden het maïsrantsoen willen handhaven op 900.000 ton per jaar, zoals 
in november was afgesproken, als – en alleen als – er een akkoord kon worden bereikt over 
een  kunstmatige  verdeling  van  varkensvlees  én  van  andere  landbouwproducten.  Vooral 

                                                            

75 BPNL VII, doc. nr. 174, 245‐246: Crewe aan Johnstone, 10 maart 1916. 
76 Informatie over de onderhandelingen van Van Vollenhoven is ontleend aan NA 2.06.097/1444: 'Journaal der 
behandelde onderwerpen bij besprekingen te Londen door J. van Vollenhoven van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en 
van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916', 1, 5‐6, 8‐9, 33‐34, 39, 53. De Marees van Swinderen kreeg zijn instructies van 
Posthuma per telegram, waarvan Van Vollenhoven overigens de inhoud niet te zien kreeg. Dit telegram is te 
vinden in NA 2.06.079/1448: Memorandum, n.d. ‘Contents of a Telegram received through the intermediary of 
Mr. De Marees van Swinderen from the Minister Posthuma concerning Agricultural Products'. 
77 BNA FO 382/724, 23301: telegram Johnstone aan Grey, 5 februari 1916 no. 190; idem, 68796: Grey aan De 
Marees van Swinderen, 17 april 1916; idem, 90433: Notulen van het Contraband Committee, 19 april 1916. Cf. 
NA 2.06.079/1244: UC 11 april 1916. 10‐11; UC 14 april 1916, 36‐37. Overigens worden het merendeel van de 
schepen al snel weer losgelaten, uit vrees dat Posthuma onder druk zijn hakken alleen maar dieper in het zand 
zal zetten. BNA FO 382/724, 80433: Johnstone aan Grey, 28 april 1916 no. 489 en Grey aan Johnstone, 29 april 
1916 no. 846. 
78 Het Centrum, 18 mei 1916 Tweede Blad. Wellicht zal ook het feit dat Posthuma’s inzet bij de Londense 
onderhandelingen, de ongelimiteerde aanvoer van maïs, wegens gebrek aan scheepsruimte totaal geen 
haalbare kaart was, een rol hebben gespeeld bij deze nieuwe koerswijziging van de minister. Het toenemend 
gebrek aan scheepsruimte zal in hoofdstuk 8 verder worden behandeld. 
79 NA 2.06.079/1243: UC 31 maart 1916, 253. 
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boter, kaas, rund‐ en schapenvlees stonden hoog op het Britse verlanglijstje.80 Lukt het niet 
om tot een akkoord te komen, zo rapporteerde Van Vollenhoven  later aan de Uitvoerende 
Commissie,  dan  zouden  de  rantsoenen  van  maïs  en  alle  andere  soorten  veevoer  en 
kunstmest (!) beperkt worden tot die hoeveelheden ‘welke benoodigd zijn om in onze eigen 
behoefte  te  voorzien,  zoodat  dan  alle  export  van  landbouwproducten  uitgesloten  zoude 
zijn’.81 Posthuma,  die  per  telegram  op  de  hoogte werd  gesteld, wilde  niet  op  de  nieuwe 
Britse eisen reageren: 'The Minister will not give his opinion with regard to the result of the 
negotiations and naturally can have nothing  to do with  it',  liet hij vanuit Den Haag weten. 
Maar  deze  mededeling  moest  niet  worden  opgevat  als  een  veto  van  de  Nederlandse 
regering,  aldus  Van  Vollenhoven.  Hij  legde  aan  Sir  Henry  Rew  van  de  Britse  Board  of 
Agriculture uit dat de minister eigenlijk bedoelde dat  ‘the discussions  [over een verdeling 
van  het  Nederlandse  landbouwexport] would  not  be  Government  business  but  simply  a 
conference between exporters and  importers': geen officiële regeringsbemoeienis dus, van 
de  Entente  noch  van  Nederland.82 Daarom  werd  afgesproken  dat  een  Britse  delegatie 
‘importers’ met  Van  Vollenhoven mee  terug  zou  reizen  om  in Nederland  verder met  de 
betrokken boerenorganisaties te onderhandelen.83 

Nadat Van Vollenhoven op 10 april 1916 weer aan was gekomen  in Nederland, ging 
de UC op haar beurt ook aan het werk om een onderhandelingscommissie samen te stellen 
die  met  de  Britse  belanghebbenden  over  prijzen,  leveringen  en  hoeveelheden  zou 
onderhandelen.  Zij  had  inmiddels  contact  opgenomen met  Linthorst Homan,  “uitvoerend 
lid” van de Subcommissie B, hoofd van de Commissie voor de Voeding van Mensch en Dier 
en voorzitter van het Nederlandsch Landbouwcomité, en in die driedubbelfunctie wellicht de 
invloedrijkste boerenvoorman van Nederland. Linthorst Homan besloot daarop twee vliegen 
in  één  klap  te  slaan. Het NLC was  namelijk  behoorlijk  geschrokken  van  de,  in  het  vorige 
hoofdstuk  behandelde,  oprichting  van  de  ALGIMEX,  en  was  bang  dat  deze  de 
landbouwprijzen sterk naar beneden zou drijven. Het Landbouwcomité had dan ook samen 
met  andere  belangrijke  agrarische  koepelorganisaties  –  de  Nederlandsche  Tuinbouwraad 
(NTB) en de Federatieve Nederlandsche Zuivelbond (FNZ) – de koppen bij elkaar gestoken en 
het  plan  opgevat  om  een  Nederlandse  agrarische  “uitvoercentrale”  op  te  zetten  als 

                                                            

80 BNA CAB 17/162: M.P.A. Hankey, 'Purchases in Scandinavia and Holland. (Item 3 of the Agenda Paper for 
May 24th, 1916)’; FO 382/736, 64088: Aantekeningen van Oppenheimer naar aanleiding van de vergaderingen 
met Van Vollenhoven, 4 april 1916. 
81 NA 2.06.079/1444, map ‘Copieen van Memorandums en gevoerde correspondentie door J. van Vollenhoven 
tijdens verblijf te Londen van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’: telegram Van 
Vollenhoven aan Posthuma, 5 april 1916. Citaat overgenomen uit NA 2.06.079/1243: UC 21 maart 1916, 186‐
187 (nadruk uit het origineel. De Britse eis staat geformuleerd in BNA FO 382/736, 47937: 'Memorandum' van 
de Board of Agriculture and Fisheries, 11 maart 1916. 
82 NA 2.06.097/1444, map 'Journaal der behandelde onderwerpen bij besprekingen te Londen door J. van 
Vollenhoven van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916', pp. 62, 66, 73; idem, map ‘Copieen 
van Memorandums en gevoerde correspondentie door J. van Vollenhoven tijdens verblijf te Londen van 26‐2‐
1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’: Telegram Posthuma aan Van Vollenhoven [in Londen], 
n.d. [rond 6 april 1916]. Cf. BPNL VII, doc. nr. 186, 257‐259: ‘Optekening van de handelsattaché te ’s‐
Gravenhage Oppenheimer’, 4 april 1916. 
83 BNA FO 382/736, 56439: Board of Agriculture and Fisheries aan Grey, 7 april 1916; idem, 67437/16: Grey aan 
Johnstone, 12 april 1916 no. 720. 
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tegenhanger van de Duitse  invoercentrale. Die centrale, suggereerde Linthorst Homan, zou 
ook gebruikt kunnen worden als mechaniek voor de verdeling van de  landbouwproducten 
over  Duitsland  en  Groot‐Brittannië. 84  Landbouwingenieur  Cornelus  Broekema  werd 
gevraagd om daarvoor een uitgewerkt plan te schrijven, dat hij begin april 1916 bij het LNC‐
bestuur  inleverde. 85  Daarin  stelde  hij  voor  de  landbouwexport  naar  Groot‐Brittannië 
kunstmatig op  te  voeren  ten  koste  van die naar Duitsland. Alleen  zo  kon de aanvoer  van 
landbouwbenodigdheden  van  overzee  gewaarborgd  worden.  Broekema  verwachtte 
bovendien, en daar stond hij bepaald niet alleen in, dat het einde van de Wereldoorlog niet 
automatisch  het  einde  van  de  economische  strijd  tussen  Entente  en  Centralen  zou 
betekenen.  In  de  handelsoorlog  die  op  de Wereldoorlog  zou  volgen  was  het  van  groot 
belang dat zoveel mogelijk verschillende markten beschikbaar waren voor de Nederlandse 
producten. Daarbij stelde hij dat het vooral de handelaren in agrarische producten waren die 
belang hadden bij de hoge prijzen die in Duitsland werden gevraagd, en niet de boeren zelf: 
de  handelaren  zouden  bij  een  afsnijden  van  landbouwgrondstoffen  door Groot‐Brittannië 
zelfs garen  spinnen bij de  situatie omdat de  schaarse producten nóg meer waard  zouden 
worden. De boeren zelf zouden direct  in de portemonnee geraakt worden door een Britse 
blokkade  van  landbouwhulpstoffen,  en  dus  uit  eigenbelang  willen meewerking  aan  een 
oplossing.86 Het  NLC‐bestuur  ging  akkoord met  zijn  aanbevelingen  en  vormde  begin mei 
1916 een voorlopige commissie om deze handen en voeten te geven.87 

In de tussentijd werd Linthorst Homan gemachtigd om samen met Van Vollenhoven 
eens  te  kijken wat  de  Britse  onderhandelaars  allemaal  te  zeggen  hadden. Dit  duo  kreeg 
gezelschap  van O.  Reitsma,  secretaris  van  de  Federatieve Nederlandsche  Zuivelbond,  en, 
opvallend genoeg, van Kröller. Hoewel Kröller zelf ook direct belanghebbende was –  in zijn 
bedrijvenportfolio bevonden zich enkele van de grootste  importeurs van maïs, veevoer en 
kunstmest van Nederland – was zijn rol bij de onderhandelingen voornamelijk die van ogen 
en  oren  van  minister  Posthuma.  Begin  1915  had  Kröller  zijn  diensten  aan  de  minister 
aangeboden  om  als  officieus  adviseur  voor  handelszaken  te  dienen88,  en  sindsdien  leek 
Posthuma steeds vaker zijn oor bij hem te luisteren te leggen.89 Ook Reitsma was, zoals we 
later  zullen  zien, nauw betrokken bij het ministerie van LNH. Officieel onderhandelden de 

                                                            

84 NA 2.19.120/608: Notulen Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité 19 april 1916, 29‐32; 27 mei 1916, 36‐
39. 
85 Zie over Broekema Maat, 'Veredeling van tarwe', 102; Klep, LEB, 13. 
86 NA 2.06.079/1813: 'Ontwerp' en 'Toelichting' door C. Broekema, n.d., bijgevoegd bij J.L. La Gro aan Linthorst 
Homan, 10 april 1916; NA 2.06.079/1834: 'Export van landbouwproducten uit Nederland', 2. Dit ongedateerde 
rapport is afkomstig van het Landbouw Export Bureau, die later in de hoofdtekst verder zal worden toegelicht.  
Cf. Gargas, Kriegswirtschaftliche Probleme, 48. 
87 NA 2.06.079/1812: n.n., Verslag van de werkzaamheden van het Landbouw Export Bureau van de oprichting 
tot 1 mei 1917’, n.d. [mei 1917], 3; idem: n.n., memorandum 'Export van landbouw‐producten uit Nederland', 
n.d. [januari 1917]. De genoemde twee rapporten zijn door het LEB opgesteld rond begin 1917, toen er voor 
het eerst sprake van was om een nieuw, gecentraliseerd bureau op te zetten dat alle export uit Nederland (niet 
alleen de agrarische) zou coördineren. Dat exportbureau zal in een later hoofdstuk uitgebreid worden 
behandeld. 
88 Begin februari 1915 trad hij al op als Posthuma's vertegenwoordiger in onderhandelingen met de 
scheepvaartmaatschappijen over de aanvoer van regeringsgraan. Flierman, 'Het centrale punt', 45‐46. 
89 Dagboek Van Aalst, 8 oktober 1915, 182; 23 mei 1916, 261. 
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Nederlanders  namens  de  vanuit  de  NLC  op  te  richten  verkoopcentrale  van 
landbouwgoederen, en de Britten namens een eveneens nog niet bestaande maar al even 
particuliere  inkooporganisatie.  De  aanwezigheid  van  Kröller  en  het  feit  dat  de  Britse 
onderhandelaars ambtenaren waren gaf al aan dat op de achtergrond de beide regeringen 
wel degelijk direct bij de besprekingen betrokken waren. 

De onderhandelingen zelf gingen vooral over prijzen en hoeveelheden.90 De Britten, 
zo had Van Vollenhoven de UC gewaarschuwd, waren absoluut niet bereid  'de exhorbitant 
opgedreven prijzen van Duitschland'  te betalen.91 Maar  tijdens de onderhandelingen bleek 
het moeilijk om een gulden middenweg te vinden tussen het Britse verlangen om voor een 
dubbeltje  op  de  eerste  rang  te  zitten  en  de  boerenstand  die  er  zo  langzamerhand  aan 
gewend was geraakt de hoofdprijs te kunnen vragen. Wel lukte het om snel een akkoord te 
vinden  over  hoeveelheden:  op  20  april  1916  werd  een  voorlopige  Basis  of  Agreement 
overeen gekomen waarin minimale hoeveelheden die naar Groot‐Brittannië zouden moeten 
worden  geëxporteerd,  vastgelegd  werden.92 De  voorlopige  overeenkomst  zou  per  1 mei 
1916 ingaan, en een looptijd van een half jaar hebben. Zodra de Nederlandse export‐ en de 
Britse  importcentrale zouden zijn opgericht, zou verder worden onderhandeld over prijzen 
en  leveringsvoorwaarden, die allebei  in een definitief akkoord zouden worden opgenomen, 
evenals  de  expliciete  garantie  dat  rantsoeneringafspraken  voor  landbouwbenodigdheden 
niet eenzijdig door de Britten gekort zouden worden, en op hetzelfde niveau als in november 
1915 met de NOT afgesproken zouden blijven staan.93  

De proefovereenkomst zou worden bezegeld met een proefzending. Op 4 mei 1916 
werden, zoals afgesproken, de eerste Nederlandse varkens richting slachthuis geleid om  in 
de vorm van gezouten spek naar Groot‐Brittannië te kunnen worden uitgevoerd. De Britse 
onderhandelaars waren  inmiddels  naar  huis  om  de  voorlopige  onderhandelingsresultaten 
aan Londen voor te leggen, maar één van hen was achtergebleven om de proefzending af te 
handelen.  Maar  de  eenzame  achterblijver  bleek  niet  voldoende  door  zijn  collegae 
gemachtigd te zijn, waardoor de door Linthorst Homan vastgestelde deadline (9 mei 12:00u) 
voorbij  ging  zonder  dat  de  Britten  tot  betaling  overgingen.  De  varkens  kregen  daardoor 
uitstel van executie en werden door hun eigenaars aan de ZEG verkocht, die bereid bleek 30 
à 40 gulden per varken meer te willen neerleggen dan de Britten van plan waren.  In totaal 
leverde verkoop aan Duitsland voor de hele partij van 27.000 varkens ongeveer een miljoen 
gulden meer  op  dan met  de  Britse  onderhandelaars was  overeengekomen.94 De mislukte 
proefzending, de vette winst die werd behaald met de varkenverkoop aan de Duitsers en de 
niet uitonderhandelde prijzen en leveringsvoorwaarden maakten het bijzonder twijfelachtig 
of Nederlandse boeren zich überhaupt met de op te richten inkooporganisatie zouden willen 

                                                            

90 BNA FO 382‐736: Grey aan Johnstone, 7 april 1916 no. 704 
91 NA 2.06.079/1243: UC 21 maart 1916, 186. 
92 BNA CAB 17/162: A. Parker en H. Rew, 'Memorandum by Mr. Parker regarding the Purchase Schemes in 
Scandinavia, Iceland, and Holland', 15 mei 1916; NA 2.06.079/1605, XLVIII, 25 april 1916, 3‐8. 
93 BPNL VII, doc nr. 193, 264‐275; Verslag van Rew (opgesteld 28 april 1916) over de onderhandelingen te Den 
Haag van 17‐20 april 1916. 
94 NA 2.06.079/1244: UC 12 mei 1916, 209; UC 15 mei 1916, 257‐258; NA 2.06.079/1605, XLVIII, 1 mei 1916, 8‐
9 
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inlaten. En dat, zo bleek al snel, was nog niet eens het grootste struikelblok: ook minister 
Posthuma stond te popelen om het initiatief grondig te saboteren. 
 
6.6 – De Staatscourant van 10 mei 1916 
 
Terwijl  Van  Vollenhoven  c.s. met  de  Britse  vertegenwoordigers  onderhandelden, was  de 
deadline voor het nieuwe maïsrantsoen (1 april 1916) verlopen. Voor die datum had er een 
regeling  getroffen  moeten  worden  over  de  export  van  een  significant  deel  van  het 
varkensvlees naar Groot‐Brittannië, anders zou het rantsoen niet worden verlengd. Omdat 
er na 1 april geen  rantsoenafspraak was, en de Britten dus vermoedelijk elke  lading maïs 
geconsigneerd aan de NOT zouden tegenhouden, besloot de UC vanaf die datum de aanvoer 
van  maïs  stop  te  zetten.95 Zoals  al  aangekondigd  vergrootte  het  Rijksbureau  voor  de 
Distributie van Graan en Meel vanaf die datum de door haar aan te voeren hoeveelheid maïs 
van 30.000 tot 50.000 ton.96 De Britse reactie liet niet lang op zich wachten: prompt werden 
nog meer  schepen met  lading  geconsigneerd  aan  de  regering  (naast maïs  ook  graan  en 
chilisalpeter) aangehouden.97 
  Op  9 mei  1916  belden  Van  Aalst  en  Posthuma  elkaar  over  de  na  de  aanhouding 
ontstane veevoersituatie. Het gesprek ging vooral over de prijs van lijnkoeken, die de weken 
daarvoor sterk was gestegen. De minister gaf de reders de schuld: die zouden veel te hoge 
vrachtprijzen  vragen. Van Aalst  kon de minister echter geruststellen: er was een  tijdelijke 
verstoring  in de aanvoer geweest maar de prijseffecten daarvan  zouden vanzelf wel weer 
wegebben. Wel  raadde Van Aalst de minister aan om  te kijken of de verzekeringspremies 
wellicht wat  omlaag  konden:  dat  zou  de  vrachtprijzen  verder  drukken.98 De minister  leek 
gerustgesteld, maar – zo bleek al snel – dat was maar schijn. Want de volgende dag (10 mei 
1916) werd de UC bijzonder onaangenaam verrast door een communiqué van Posthuma  in 
de Staatscourant, met daarin de mededeling dat boeren en handelaren voortaan niet meer 
bij de NOT, maar bij hem konden aankloppen als zij overzees veevoer (gedefinieerd als maïs, 
ljnkoeken, haver en gerst) wilden aanvoeren. Het Rijksbureau voor de Distributie van Graan 
en Meel zou deze namelijk zelf aankopen, vervoeren en distribueren. Kopers moesten wel 
een NOT‐contract tekenen om doorvoer naar Duitsland uit te sluiten, maar verder zou het 
Graanbureau  overal  voor  zorgen.  In  de  Staatscourant  legde  Posthuma  uit  dat  dit  besluit 
genomen  was  om  de  prijzen  te  drukken:  de  regering  kon  immers  door  rekwisitie  de 
transportkosten  verlagen.99 De  UC  reageerde  witheet  van  woede  op  Posthuma’s  laatste 
koerswijziging. Dacht  de minister  echt,  zo  vroegen  haar  leden  zich  af,  dat  de  Entente  nu 

                                                            

95 NA 2.06.079/1245: UC 23 mei 1916. 12; UC 26 mei 1916, 32; NA 2.06.079/1605, XXIV, 16 mei 1916, 8. 
96 BNA FO 382/787, 122192: Johnstone aan Grey, 21 juni 1916 no. 3265 Commercial. 
97 NA 2.06.079/1244: UC 11 april 1916, 10‐11; UC 14 april 1916, 36‐37 
98 NA 2.06.079/1243: UC 12 mei 1916, 209‐213; UC aan Posthuma, 12 mei 1916, bijgevoegd bij UC 12 mei 1916, 
UC 26 mei 1916, 24; NA 2.06.079/1605, XXIV, 16 mei 1916, 7‐8. 
99 Staatscourant, 10 mei 1916, integraal geciteerd in NA 2.06.079/1244: UC 12 mei 1916, 208‐209. Het bericht 
in de Staatscourant besluit het lijstje veevoerartikelen met de woorden 'en dergelijke’. Op aandringen van de 
NOT specificeerde het ministerie van LNH deze lijst tot de vier in de hoofdtekst genoemde zaken. NA 2.06.079, 
1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., bijgevoegd bij 12 september 1916, 12. Cf. NA 2.06.001/5572: Posthuma 
aan Loudon, 30 mei 1916 no. 16484/41B, bijgevoegd bij Van Stipriaan Luiscius (Graanbureau) aan Loudon, 27 
juni 1916, ‘Nota aan den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken’. 
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opeens  wél  aanvoer  en  distributie  door  de  regering  zou  toestaan?  Was  men  de 
waarschuwing van Johnstone, dat de Britten ‘quite prepared to starve you out’ waren, nu al 
weer vergeten? Er werd zelfs geopperd om de NOT maar helemaal op te heffen: Posthuma 
wist en kon het kennelijk allemaal veel beter.100 

Naar een motief voor de plotselinge solo‐actie van de minister kon de UC, evenals de 
auteur  van  dit  boek  zo’n  honderd  jaar  na  dato,  slechts  gissen.101 Het  kon  niet  te maken 
hebben met  het  aflopen  van  de  deadline  van  9 mei  voor  de  varkensverkoop  aan Groot‐
Brittannië, want,  zo  bleek  al  snel,  de minister  had  zijn  actie  al  enige  dagen  van  tevoren 
voorbereid.  Later  zou Kröller  (die overigens  stellig bezwoer  van  te  voren niets  te hebben 
geweten van Posthuma’s plannetjes102) overigens wel aangeven dat de hoge prijzen bepaald 
niet de belangrijkste reden waren, hoewel de Staatscourant‐publicatie wel die indruk wekte. 
Volgens Kröller moest de UC de ware reden zoeken  in het feit dat de minister een ultieme 
poging  deed  om  van  de  rantsoenen  voor  landbouwhulpstoffen  af  te  komen.  Door  de 
regering,  in  casu  het  het  Graanbureau,  verantwoordelijk  te  maken  voor  aanvoer  kon 
Posthuma de door de NOT onderhandelde kunstmatige importplafonds gerust negeren.103 

Nu had Posthuma al eerder (in november 1915) een poging gedaan om de regering 
de aanvoer van landbouwhulpstoffen over te laten nemen, maar toen was hij teruggefloten 
door Loudon. In de tussentijd had hij zijn departement een rapport  laten opstellen over de 
mogelijke  gevolgen  van  een  importstop  van  landbouwhulpstoffen.  De  conclusies  van  dit 
rapport, dat hij op 13 april 1916 aan zijn collega‐ministers aanbood, waren dramatisch. Als 
de  Britse  regering  zou  besluiten  om Nederland  alle  aanvoer  van  landbouwhulpstoffen  te 
onthouden  –  geen  ondenkbaar  scenario,  gezien  de  aanhoudingen  van  schepen  met 
regeringslading – zou de agrarische productie ernstig terugvallen. Er zou op grote schaal vee 
geslacht moeten worden:  een  ramp  voor  de  veeteelt, want  het  fokken  van  een  nieuwe 
veestapel zou  tientallen  jaren kosten. Duitsland zou Nederland geen  industriegoederen en 
grondstoffen  meer  leveren,  want  Nederland  zou  niets  te  ruilen  meer  hebben.  Zelfs 
hongersnood behoorde, aldus het rapport, tot de reëele mogelijkheden.104 Posthuma zal er, 
vermoed ik, zeer aan getwijfeld hebben of de NOT, die zich door rantsoenafspraken feitelijk 
afhankelijk  had  gemaakt  van  Britse  goodwill, wel  in  staat was  om  dit  horrorscenario  te 
voorkomen. 

Bovendien was de relatie tussen NOT en het ministerie van LNH sinds november 1915 
zeer  verslechterd,  vooral  door  allerlei  kleine menigsverschillen  over wiens  schuld  het  nu 
eigenlijk  was  dat  aanvoer  en  distributie  van  veevoer  zo  in  de  soep  waren  gelopen. 

                                                            

100 NA 2.06.079, 1247: Op ten Noort, 'Overzicht', n.d., 7, 9; Cf. NA 2.06.079/1247: Op ten Noort, memorandum 
‘Regeeringsaanvoeren’, 14 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 15 september 1916; NA 2.06.079/1605, XXIVc: 16 
juni 1916, 10. 
101 Noch Posthuma’s persoonlijke archieven, noch die van zijn ministerie, bieden uitsluitsel. 
102 NA 2.06.079/1245: UC 4 juli 1916, 271‐274. 
103 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 105. 
104 NA 2.21.026.07/3a: Posthuma aan Ministerraad, 13 april 1916, ‘Geheim’, met bijgevoegd een ‘Nota inzake 
de levensmiddelenvoorziening in geval van geheele of gedeeltelijke afsluiting van den aanvoer van veevoer, 
graan en chilisalpeter’ en een rapport getiteld ‘Oorzaak van den kleinen tarwevoorraad op 1 april 1916’, beiden 
ongedateerd. Cf. NA 2.02.05.02/147, map '1916 Algemeene Zaken': Posthuma aan Cort van der Linden, 13 april 
1916, ‘Geheim’. De notulen van de in 1916 gehouden ministerraadsvergaderingen (NA 2.02.05.02/136) 
vermelden niet of, laat staan wanneer, deze rapporten in de Ministerraad besproken werden. 
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Dieptepunt  was  een  slepend  conflict  tussen  J.  Willebeek  le  Mair,  namens  de  NOT 
verantwoordelijk  voor  de maïsdistributie  en G.J.  van  Stipriaan  Luiscius,  directeur  van  het 
Graanbureau en vertrouweling van Posthuma105, die elkaar over en weer beschuldigden van 
het verwarren van eigen‐ en algemeen belang.106 Door de aanvoer van veevoer naar zich toe 
te  trekken en  tegelijkertijd  te wijzen op de prijsverhogingen die onder het oude  “regime” 
waren ontstaan, schoof Posthuma tegelijkertijd de NOT de schuld in de schoenen van de in 
het  verleden  gemaakte  fouten en wees hij haar op haar plaats:  landbouwkwesties waren 
niet het domein van de Trustmaatschappij, maar van de Landbouw‐minister.107 

Een  laatste deel van de puzzel  rondom Posthuma’s Staatscourant moet volgens de 
auteur  gezocht worden  in de psychologische hoek. Posthuma  stond  in mei 1916 namelijk 
onder  zeer grote druk. Door de aanhoudingen van  regeringsladingen was er opnieuw een 
gebrek aan broodgraan ontstaan, waardoor Posthuma – net als hij eind 1914 had gedaan – 
had  verordonneerd  dat  er  in  principe  geen  witbrood meer mocht  worden  gebakken.108 
Hoewel Posthuma’s ingreep gezien de beperkte voorraden, de verstoringen in de aanvoer en 
de stijgende prijzen uitstekend  te  rechtvaardigen was omdat  in witbrood nu eenmaal veel 
meer tarwe verwerkt wordt dan in bruin brood, was de maatschappelijke onrust die volgde 
op  zijn  decreet  dermate  groot  dat  Posthuma  zijn  besluit  dan  ook  snel  weer  moest 
terugdraaien. 109  De  bruinbrood‐affaire  was  symptomatisch  voor  de  steeds  luider 
aanzwellende kritiek op zijn beleid, die er onder andere  in resulteerde dat Posthuma werd 
overspoeld  door  zeur‐,  klaag‐  en  zelfs  dreigbrieven  (waaronder  een  handgemaakt mini‐
grafzerkje met daarop de tekst ‘Posthuma R.I.P.’).110 Het is goed mogelijk dat de heibel met 
de NOT  en  de  Britse  regering  over  rantsoeneringen  en  het Nederlandse  landbouwbeleid 
voor de veelgeplaagde minister simpelweg te veel waren.111 In het vroege voorjaar van 1916 
had hij zich noodgedwongen moeten  laten vervangen door een driemanschap, geleid door 
Linthorst Homan, M.M. Schim van der Loeff, sinds de verkiezingen van 1913 Unie‐Liberaal 
kamerlid  voor  Dordrecht  en  een  protegé  van  de  minister112,  en  FNZ‐secretaris  Reitsma 

                                                            

105 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 26 november 1917, 222. 
106 Zowel Willebeek le Mair als Van Stipriaan Luiscius waren graanhandelaar van beroep en meenden beiden 
dat de ander flinke winsten had gemaakt door selectieve toewijzing van maïsconsenten. NA 2.06.079/1241: UC 
10 december 1915, 251‐3; Verslag van een bijeenkomst tussen Posthuma en de UC op 7 december 1915, 
bijgevoegd bij UC 7 december 1915, 8; Bespreking tussen Posthuma, de Vereeniging van Rijstpellers en de UC, 
op 17 december 1915, bijgevoegd bij UC 17 december 1915, 10‐11. 
107 Deze uitleg, later door de Britse Legatie als meest waarschijnlijke aangemerkt (Johnstone noemde het 
tegenover Van Aalst ‘een soort jalouzie tegenover de N.O.T.’) zou in ieder geval Posthuma’s  leugenachtige 
handelswijze verklaren. NA 2.06.079/1246: UC 11 augustus 1916, 266. Bell is ook die mening toegedaan (Bell, A 
history of the blockade, 495‐496). 
108 De Haagse Miep de Zaaier schreef op 22 april 1916 in haar dagboek: ‘Wit brood alleen te krijgen op attest 
van den dokter en dit moet nog eerst geviseerd worden op het stadhuis. […] Het bruine brood werkt erg op de 
ingewanden. Het klein brood moet erg taai zijn.’ Wentholt, Den Haag '14‐'18, 17. 
109 Ritter, De donkere poort II, 39‐50. 
110 Deze stukken bevinden zich in NA 2.21.026.07/9. 
111 De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 12 mei 1916, 800t: ‘Hier is een groote moeielijkheid 
voor de regeering ontstaan door de ziekte van den minister van Landbouw, den heer Posthuma, die zich 
overwerkt heeft. Hij heeft te veel hooi op zijn vork genomen of moeten nemen.’ 
112 Zie voor korte levensbeschrijvingen van Schim van der Loeff naar aanleiding van zijn overlijden begin 1923 
Het Vaderland, 13 februari 1923 en Utrechts Nieuwsblad, 27 juni 1913. 
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omdat de minister, zo meldden parlementaire bronnen113, dicht tegen een zenuwinzinking 
aanzat. Nadat  de minister  het  in mei weer  een maandje  had  geprobeerd, moest  hij  zich 
opnieuw  laten  vervangen,  ditmaal  alleen  door  Reitsma  en  Linthorst  Homan.  Deze 
omstandigheden  zouden niet alleen verklaren waarom de minister wanhopig op  zoek was 
naar  een  succesje,  maar  ook  waarom  zijn  beleid  begin  1916  zo  weinig  consistentie 
vertoonde: want had hij Van Vollenhoven  in zijn Londense onderhandelingen niet tot twee 
maal toe aangemoedigd om tot een akkoord te komen? 
  De  houding  van  Posthuma’s  collega  op  Buitenlandse  Zaken,  Loudon,  is  haast  nog 
raadselachtiger. De minister van Landbouw had de Staatscourant‐publicatie niet met Loudon 
besproken,  maar  deze  had  hem  wel  zijn  officiële  fiat  gegeven  toen  Posthuma  de 
regeringsaanvoeren van veevoer wilde vergroten.114 Van deze meegaande houding had hij 
echter al snel weer spijt gekregen.115 Dat bleek  toen Van Aalst zich bij Loudon meldde om 
zich te beklagen over Posthuma en te vertellen dat de UC een brief naar de Britse regering 
zou  sturen met  de mededeling  dat  de  NOT  niets  te maken  had met  de  Staatscourant‐
publicatie,  die  immers  een  schending  van  het  Agreement  vormde.116 Loudon  reageerde 
daarop met een vreemd voorstel. Hij vroeg Van Aalst namelijk om de brief die hij namens de 
NOT aan de Britse Legatie in Den Haag wilde sturen, eerst aan hem te laten lezen. Hij zou er 
voor zorgen dat de brief op weg van de postkamer van het departement van Buitenlandse 
Zaken  naar  het  bureau  van  de  minister  “zoek  zou  raken”.  Met  deze  vertragingstactiek 
hoopte Loudon de Britse regering nog eventjes in het duister te laten tasten over de plannen 
van Posthuma, zodat er in ieder geval nog een paar regeringsschepen binnen konden lopen 
en er tijdwinst werd geboekt om de dreigende Brits‐Nederlandse crisis op een vreedzamer 
manier op  te  lossen.117 Loudons  truc werkte wonderwel: Oppenheimer werd bijvoorbeeld 
pas  op  10  juni  1916  op  de  hoogte  gebracht  van  de  precieze  betekenis  van  Posthuma’s 
mededeling  in  de  Staatscourant. 118  En  juist  die  vertraging  zorgde  er  voor  dat  de 
onderhandelingen over de verdeling van de Nederlandse  landbouwproducten, die met de 
mislukte proefzending vroegtijdig tot een einde gekomen leken, een nieuwe kans kregen. 
 

                                                            

113 NA 2.21.026.07/3a: Afschriften van afgeluisterde telefoongesprekken tussen D. Hans (parlementair 
verslaggever van De Telegraaf en W.O.A. Koster (Kamerlid voor de Vrijzinnig‐Democratische Bond), 18 juli 
1916. 
114 De minister zal immers ook Posthuma’s rapportage over de gevaren van een aanvoerstop voor 
landbouwhulpstoffen gelezen hebben. Bovendien was Loudon het met Posthuma eens dat het onacceptabel 
was dat er na 1 april 1916 geen maïs en rogge meer konden worden aangevoerd, en dat de regering dit dus 
geheel moest overnemen (NA 2.06.001/5572: Stipriaan Luiscius aan NOT, 21 februari 1916 no. 12409/35, 
bijgevoegd bij Van Stipriaan Luiscius (Graanbureau) aan Loudon, 27 juni 1916, ‘Nota aan den Heer Minister van 
Buitenlandsche Zaken’). Of er overleg is geweest over de Staatscourant van 10 mei 1916 is mij niet bekend: de 
UC‐notulen (zie volgende voetnoot) beweren in ieder geval van niet. 
115 NA 2.06.079/1245: UC 30 mei 1916, 75; UC 27 juni 1916, 242. 
116 De Nederlandse regering zou namelijk, per het Agreement, alleen ‘grain and meal thereof’ plus kleine 
hoeveelheden veevoer aanvoeren. 
117 NA 2.06.079/1245: UC 23 mei 1916. 12; UC 26 mei 1916, 32. Cf. NA 2.06.079/1605, XXIVb: 8 juni 1916, 9. 
118 BNA FO 382/787, 114092: Johnstone aan Grey, 10 juni 1916 no. 3082 Commercial, 'Confidential'. Loudon en 
de UC hadden daarbij het geluk dat de Britse Legatie kennelijk niet goed zat op te letten toen het betreffende 
nummer van de Staatscourant werd gepubliceerd. Volgens Johnstone was het ‘overlooked at the time of 
publication’. BNA FO 382/787: 118904: Johnstone aan Grey, 18 juni 1916 no. 3201 Commercial 
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6.7 – Het Verdrag van “Amsterdam” 
 
Want terwijl de UC met Posthuma overhoop lag over de publicatie in de Staatscourant, was 
de  Basis  of  Agreement,  het  voorlopige  akkoord  over  de  hoeveelheden  goederen  die 
Nederlandse boeren aan Groot‐Brittannië zouden verkopen, naar Londen gestuurd. De leden 
van  het War  Cabinet  –  het  Britse  kernkabinet waarin  de  belangrijkste ministers  de  grote 
politieke  en  militaire  lijnen  uitzetten  –  waren  buitengewoon  positief  over  het  bereikte 
resultaat, op één na.119  De minister van Financiën had namelijk ernstige bedenkingen over 
de mogelijke financiële gevolgen van een landbouwakkoord met Nederland aan de hand van 
het de Basis of Agreement. Want zelfs al hadden de Britse onderhandelaars de eis gesteld 
dat zij geen “Duitse prijzen” zouden betalen, zou het de Britten fors geld gaan kosten om de 
Nederlandse  landbouwuitvoer  om  te  buigen  van  het  oosten  naar  het  westen;  de 
voorzichtige eerste schattingen op basis van de hoeveelheden Basis of Agreement gingen uit 
van een minimumbesteding van 10 miljoen pond per jaar, cijfers die de Treasury ‘with some 
alarm’  vervulden. 120  De  Treasury  was  vooral  bang  dat  deze  forse  extra  besteding  in 
Nederland  een  scherpe  koersdaling  van  de  pond  ten  opzichte  van  de  gulden  zou 
veroorzaken. Bovendien bezag zij  met toenemende zorgen de immense hoeveelheden geld 
die  de  Britse  regering  uitgaf  in  het  neutrale  Amerika,  sinds  het  begin  van  de  oorlog  de 
voornaamste  leverancier  van  grondstoffen,  voedsel,  wapens  en  munitie. 121  De 
verantwoordelijk minister  eiste  daarom  als  sine  qua  non  voor  een  landbouwakkoord  dat 
Nederlandse banken een betalingsregeling met het Britse  inkoopkantoor, dat gefinancierd 
zou worden door de Britse  staat,  zouden  treffen, die het mogelijk  zou moeten maken de 
landbouwproducten te betalen met schatkistpapier. 122 Het grote voordeel van betaling met 
schatkistpapier, een door de staat uitgegeven kortlopende schuldbekentenis met een vaste, 
lage rente, was dat het de Britse regering in staat stelde snel grote uitgaven in Nederland te 
doen zonder angst voor een koersval.123 
  Nu de Treasury haar veto had gekregen, stond voor de Britten niets de hervatting van 
de onderhandelingen  in de weg.   De Britse regering besloot dat de absoluut niet met haar 
gelieerde onderhandelaars – het waren  immers private  importeurs! – zich zouden moeten 

                                                            

119 Aldus de ‘Draft Conclusions’ van de vergadering van het ‘War Committee’ van 24 mei 1916, in BNA CAB 
22/25. 
120 Citaat uit BNA FO 382/736, 72695: Treasury aan Grey, 15 april 1916, 'Urgent'. Cf. idem, 57629/16: Rew aan 
Treasury, 7 april 1916; BPNL VII, doc. nr. 193, 264‐274: Verslag van Rew van de Haagse onderhandelingen, 28 
april 1916, met bijgevoegd C.P. Mahon (London Exchange Committee) aan Rew, 12 april 1916 en Robert 
Chalmers (Treasury) aan Rew, 15 april 1916. 
121 Burk, Britain, America and the Sinews of War, 77, 80‐81; Strachan, Financing the First World War, 179, 191‐
194, 199‐202. 
122 BNA T1/12016, 17017: Rew aan John Bradbury (Treasury), 24 juni 1916. 
123 BNA CAB 22/25, W.C. 44: Notulen War Committee 24 mei 1916; idem: Robert Cecil, 'Draft conclusions', 25 
mei 1916; BNA CAB 42/14, 10: 'Purchases in Scandinavia & Holland. Propositions to be Established. Note by 
Lord Robert Cecil', 23 mei 1916; BNA T1/12016, 11954: T.L. Heath (Treasury) aan Mahon, 10 mei 1916, 
Confidential; idem, 13181: J.A. Nairne (Treasury) aan Robert Cecil, 10 mei 1916. Cf. Watson, Britain's Dutch 
Policy, 135‐136. 
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richten  op  de  aankoop  van  400  ton  spek,  400  ton  kaas  en  200  ton  boter  per week.124 
Daarnaast  wilde  Londen  het  hele  Nederlandse  uitvoersurplus  aan  gecondenseerde melk 
hebben  en  minimaal  evenveel  varkensvlees  als  naar  Duitsland  werd  uitgevoerd. 125 
Bovendien stonden de Britten er op dat de Nederlandse verkooporganisatie zou zorgen voor 
de benodigde exportlicenties en er op  toe  zou  zien dat de export naar Duitsland  zodanig 
beperkt  zou  worden  dat  er  aan  de  Britse  eisen  voldaan  kon  worden.  Tenslotte  zou  de 
Nederlandse organisatie het vervoer naar Groot‐Brittannië moeten regelen en alle risico’s op 
zich nemen voor het geval de landbouwproducten onderweg door Groot‐Brittannië door een 
welgemikte Duitse torpedo onverhoopt op de bodem van de Noordzee zouden belanden.126 
Wat de betaling betreft stelden de Britten voor een basisprijs af te spreken voor de  in het 
Basis of Agreement vastgelegde hoeveelheden, maar  stelden bonussen  in het vooruitzicht 
als er meer zou worden geleverd.127  
  Naast  dit  verlanglijstje  werden  ook  onderhandelaars  Sir  Henry  Rew  en  het 
Conservatieve Lagerhuislid commander F. Leverton Harris naar Den Haag gestuurd met als 
doel een definitief landbouwakkoord te sluiten.128 Van 6 tot 10 juni 1916 zaten de Britse en 
de  Nederlandse  onderhandelingscommissies  (nog  altijd  bestaande  uit  Van  Vollenhoven, 
Linthorst  Homan,  Kröller  en  Reitsma)  in  de  woorden  van  Van  Vollenhovens  persoonlijk 
secretaris  J.G.  Heldring  'als  Joden  te  pingelen  [...]  over  een  cent  meer  of  minder'.  De 
Nederlanders wilden echter niet zo veel zakken met de prijs als de Britten voor ogen stond, 
waardoor de sfeer aan de onderhandelingstafel zienderogen verslechterde. Rew en Leverton 
Harris voegden de Nederlanders daarop fijntjes toe dat er voor de Britse regering maar één 
alternatief was  voor  het  slagen  van  de  overeenkomst: door middel  van  rantsoenering  de 
overzeese aanvoer van kunstmest en veevoer in Nederland beperken tot nét voldoende voor 
eigen gebruik. De Nederlandse onderhandelaars sloegen  terug door er op  te wijzen dat  in 
zo’n  geval de Nederlandse publieke opinie  zich  als één man  tegen de Entente  zou  keren. 
Erger  nog,  de  Nederlandse  boeren  zouden  zich  gedwongen  zien  hun  hele  veestapel  te 
slachten, waardoor er gigantisch veel vlees op de markt zou komen die hoogstwaarschijnlijk 
vrijwel  allemaal  naar  Duitsland  zou worden  geëxporteerd.  Pas  toen  Van  Vollenhoven  de 
Nederlanders  waarschuwde  dat  de  politieke  gevolgen  van  een  mislukte  landbouwdeal 

                                                            

124 BNA T1/12016, 19511: F. Leverton Harris aan McKenna, 31 mei 1916, met bijgevoegd Cunliffe aan Robert 
Cecil, 29 mei 1916. Hoewel de Treasury nog altijd zeer bezorgd was over de hoeveelheden geld die over de balk 
werden gesmeten, had onderhandelaar Leverton Harris toestemming gekregen om voor een periode van 3 
maanden voor 150.000 pond per maand aan Nederlandse landbouwproducten te kopen.  
125 In Groot‐Brittannië was een groot gebrek ontstaan aan gecondenseerde melk, dat vooral gebruikt werd als 
voedsel voor baby’s en kleine kinderen. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 119. 
126 BPNL VII, doc. nr. 199, 279: Grey aan Johnstone, 24 mei 1916. Op 11 februari 1916 had de Duitse regering, 
op advies van opperbevelhebber Erich von Falkenhayn, haar duikbootcampagne hervat. Alleen door de Entente 
bewapende handelsschepen zouden zonder waarschuwing worden getorpedeerd, alle anderen binnen het 
Kriegsgebiet zouden van te voren gewaarschuwd worden. “Ongelukjes”, zoals de torpedering van het 
ongewapende Franse passagiersschip “Sussex” op 24 april 1916, konden echter niet voorkomen worden. In 
oktober 1916 werd de U‐bootcampagne bovendien opnieuw “verscherpt”. Zie Birnbaum, Peace Moves and U‐
Boat Warfare, 46‐55, 70; Schröder, Die U‐Boote des Kaisers, 189‐235; Schröder, Die U‐Boote des Kaisers, 238‐
240. 
127 NA 2.06.079/1605, XLVIII, 31 mei 1916, 9‐10. 
128 BNA FO 382/737, 125149: Memorandum van Leverton Harris, 'Agreement relating to the Purchase of Dutch 
Agricultural Produce and the Restriction of Supplies of Foodstuffs to Germany', 23 juni 1916. 
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mogelijkerwijs  zeer  groot  zouden  kunnen  zijn  ('[w]ij  zullen het misschien moeten betalen 
met  het  eiland  Java',  aldus  de  immer  optimistische  Van  Vollenhoven)  konden  de 
onderhandelingen  weer  worden  vlotgetrokken.  Desondanks  lijkt  de  harde  Nederlandse 
opstelling een belangrijk  succes  te hebben opgeleverd: de Britten boden namelijk aan om 
zelf voor het transport van de landbouwartikelen te zorgen, en dus de bijbehorende kosten 
en risico’s over te nemen. Ook over de prijzen waren Rew en Leverton Harris bereid water 
bij de wijn te doen. Mede dankzij deze concessies werden beide onderhandelingsteams het 
eens over de voorwaarden van een op 13 juni door Rew opgesteld principeakkoord.129 
  In de tussentijd was Linthorst Homan er bovendien in geslaagd om, op basis van het 
plan‐Broekema, een Nederlandse agrarische exportcentrale op  te zetten. Aanvankelijk was 
het plan dat de NLC de hele organisatie op zich zou nemen, maar dit zou wéér een nieuwe 
laag  introduceren  in  het  toch  al  ingewikkelde  samenspel  tussen  (semi‐)overheid  en 
bedrijfsleven. 130  Dus  werd  besloten  tot  een  andere  aanpak.  Omdat  de  verschillende 
Vereenigingen toch al door de minister gemachtigd waren om zelfstandig regelingen voor de 
export van de onder hun jurisdictie vallende agrarische goederen te maken, besloot de NLC 
om  hen  verantwoordelijk  te  maken  voor  de  uitvoering  van  het  Anglo‐Nederlandse 
landbouwakkoord. Na de nodige zachte dwang van Linthorst Homan en een persoffensief in 
de Nederlandse media waarin op het gevaar van eenzijdige export naar Duitsland en een 
afsluiten van de overzeese aanvoer van  landbouwhulpstoffen werd gewezen131, kon op 17 
mei  1916  het  Landbouw  Export  Bureau  (LEB)  opgericht  worden  als  federatief 
samenwerkingsorgaan van de Boter‐, Kaas‐, Aardappel‐, Peulvruchten‐, Varkensvleesch‐ en 
Eier‐vereenigingen, de Groenten Centrale, de Vereeniging van Aardappelmeelfabrikanten en 
de  Vereeniging  van  Fabrieken  van Melkproducten.132 Het  LEB,  gevestigd  aan  de  Haagse 
Bazarstraat, had als doel,  zo  vermelden de  statuten,  ‘te bevorderen, dat  in het algemeen 
belang  de  normale  handelsbetrekkingen  op  landbouwgebied  tussen  Nederland  en  het 
buitenland,  zooveel  mogelijk  langs  normale  wegen,  worden  in  stand  gehouden  en  zoo 
noodig hersteld’.133 
  Met  de  oprichting  van  het  LEB  leek  niets  een  ondertekening  van  Rew’s  principe‐
akkoord in de weg te staan. Maar de onderhandelaars wilden die definitieve stap niet zetten 

                                                            

129 NA 2.06.079/1605, XLVIII, 13 juni 1916, 10‐12, citaten op 11. Ook Bell schrijft het succes van de 
onderhandelingen toe aan de opstelling van Van Vollenhoven: ‘It is a singular testimony to the enormous 
power of the Netherlands trust that, although the gentlemen with whom M. Rew treated made long 
stipulations abut prices and quantities, they were never doubtful that they could redirect Dutch exports as they 
wished, and send us an agreed proportion of them.’ Bell, A history of the blockade, 475. Frey en Gijswijt zien 
deze onderhandelingen als een succes voor de Britten, terwijl het juist de Nederlandse delegatie was die de 
belangrijke concessie inzake het vervoer in de wacht wist te slepen. Frey, Der Erste Weltkrieg, 175‐176; Gijswijt, 
'Neutraliteit en afhankelijkheid', 28. 
130 Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 117‐118. 
131 NA 2.06.079/1813: Linthorst Homan, 'Verantwoording', n.d. [eind mei 1916]; NA 2.05.23/841, 33729: 
Linthorst Homan aan Loudon, 10 juli 1916. Er werd onder andere een bericht geplaatst in het Nederlandsch 
Landbouw‐Weekblad en in de Haagsche Courant. 
132 NA 2.06.079/1812: 'Verslag van de werkzaamheden van het Landbouw Export Bureau van de oprichting tot 
1 mei 1917’, n.n., n.d., pp. 1‐4; Verslagen vol. X, 64‐66. Het LEB ging overigens pas officieel van start op 29 juni 
1916. 
133 Geciteerd in Verslagen vol. X, 66. Cf. Smidt, De regulering, 32‐33. Het adres van het LEB is afkomstig uit NA 
2.06.079/1605, XLVIII, 10 augustus 1916, 16. 
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zonder ruggespraak met de regering en andere betrokken Crisisinstellingen.   Daarom werd 
te elfder ure een spoedvergadering belegd waarbij naast de onderhandelaars ook Everwijn 
en  L.  van  Hoek  (directeur‐generaal  van  de  Landbouw)  namens  LNH,  Snouck  Hurgronje 
namens  BuZa,  Posthuma’s  protégé  Schim  van  der  Loeff,  Delprat  van  de 
Nijverheidscommissie en C. Broekema, die de NLC had geadviseerd bij de plannen voor een 
exportcentrale aanwezig waren. Daar plaatste Snouck Hurgronje namens zijn departement 
een belangrijke kanttekening bij het concept‐akkoord. Omdat de overeenkomst gesloten zou 
worden  tussen  een  Britse  inkooporganisatie  (die  de  naam  British  and  General  Trading 
Association (BGTA) zou krijgen134) en het LEB, stond er niets in betreffende garanties voor de 
aanvoer  van  voldoende  veevoer  en  kunstmest.135 Zulke  garanties  konden uiteraard  alleen 
door de Britse regering, en niet door de BGTA, gegeven worden. Daarom werd besloten  in 
het diepste geheim een ontmoeting  te  regelen  tussen Leverton Harris  (die  lid was van de 
Britse  regering)  en  Snouck  Hurgronje,  Everwijn,  Kröller,  Reitsma  en  van  Vollenhovens 
secretaris  Heldring  in  restaurant  “De  Twee  Steden”  aan  het  Haagse  Buitenhof,  waarbij 
eerstgenoemde namens zijn regering officieel de gevraagde garantie gaf.136 Op 16 juni 1916, 
de dag dat Leverton Harris weer naar Groot‐Brittannië zou gaan, werden de puntjes op de i 
gezet. In de taxi naar het station en zelfs  in de trein naar Vlissingen (vanwaar de boot naar 
Londen  zou vertrekken) werd nog door Kröller, Van Vollenhoven en Linthorst Homan met 
Leverton Harris onderhandeld over de laatste punten en komma’s. Op de spoorbrug over de 
Merwede bij Dordrecht werden de handtekeningen onder het Agricultural Agreement gezet, 
waarvan de belangrijkste punten zijn weergegeven  in  tabel 6.3. Mevrouw Leverton Harris, 
die  ondertussen  verveeld  uit  het  raam  staarde,  veerde  tegelijkertijd  op  en  onderbrak  de 
plechtige  ceremonie met de vraag of dat mooie  stadje wat  ze passeerden nu Amsterdam 
was.137 
 
Tabel  6.3:  Export  van  het  Nederlandse  landbouwsurplus  volgens  het  Agricultural 
Agreement (in percentages van de totale export) 
 

  Export september 1915
 – februari 1916

Export volgens het 
Agricultural Agreement

  Naar Groot‐ 
Brittannië 

Naar 
Duitsland

Naar Entente‐landen

Spek  ?  99,2

Varkensvlees  0,4  98,3

50,0

                                                            

134 De Britse handtekening op het Agricultural Agreement (zie hieronder) werd gezet door het ‘British 
Purchasing Agency’, dat later werd herdoopt tot ‘British and General Purchasing Agency’. 
135 Artikel 33 van de overeenkomst (NA 2.21.026.07/7: 'Basis of Agreement' 13 juni 1916) bevatte de volgende 
clausule: ‘Provided that the Dutch Association are able to and do fulfill their part of this agreement and on the 
assumption that the outstanding questions referred to in this agreement will in due time be settled to the 
satisfaction of the British Purchasing Agency, then, for as long as this agreement remains in force, it is assumed 
that the imports into Holland of feeding stuffs and fertilizers including the raw material will continue both from 
Overseas and from the United Kingdom in a satisfactory manner, based on any arrangements with the British 
authorities at present in operation concerning such imports.’ Nadruk van de auteur. 
136 NA 2.06.079/1605, XLVIII, 19 juni 1916, 12‐13. 
137 NA 2.06.079/1605, XLVIII: 19 juni 1916, 14; 23 juni 1915, 15‐16. 
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Rund‐ en kalfsvlees  1,9  90,3

Schapenvlees  0,7  87,7

Levend vee  ?  97,9

55,7

Boter  0,9  90,5 30,5

Kaas  2,4  86,7 33,3

Gecondenseerde melk  60  30,0

Melkpoeder  12  78,0

75,0

Aardappelen  0,2  77,0

Aardappelmeel  9,9  66,5

50,0

Groenten en fruit  ?  ? 25,0

 
Bron:  BNA  FO  382/737,  125149: Memorandum  van  Leverton  Harris,  'Agreement  relating  to  the 
Purchase of Dutch Agricultural Produce and the Restriction of Supplies of Foodstuffs to Germany', 23 
juni 1916;  idem, 82330: Memorandum van Rew,  'Dutch supplies of Agricultural Produce. Report of 
negotiations at the Hague.', 1 mei 1916.138 

 
Over de financiering van de aankopen van de BGTA  in Nederland, die zo veel mogelijk met 
door Nederlandse banken aangekocht Brits schatkistpapier zou moeten plaatsvinden, was in 
het  Agricultural  Agreement  niets  afgesproken.139 Gezien  de mogelijkheid  dat  de  Treasury 
alsnog  haar  veto  zou  uitspreken,  had  Van  Vollenhoven  zich  een  leugentje  om  bestwil 
veroorloofd en aan Leverton Harris verteld dat de financiering al praktisch geregeld was: de 
Nederlandse  bankiers  ‘would  jump  at  the  treasury  bills’. 140  De  werkelijkheid  bleek 
weerbarstiger.  Van  Aalst  was,  mede  op  verzoek  van  de  Britse  Legatie,  met  het  Britse 
schatkistpapier  gaan  leuren.141 Maar  de  banken  aarzelden:  met  de  financiering  van  het 
Agricultural  Agreement  was  het  destijds  astronomische  bedrag  van  minstens  een  half 
miljoen pond (ongeveer 5,7 miljoen gulden) per maand gemoeid, en bovendien hadden een 
aantal banken  in maart 1916 al het nodige schatkistpapier  (in  totaal al 13,7 miljoen pond) 
aangenomen  om  onder  andere  Britse  aankopen  van  Java‐suiker  te  financieren.142 Mede 
dankzij  het  aantrekkelijke  rentepercentage  en  de  korte  opzegtermijn  voor  het  geval  zich 
onverwachte ontwikkelingen  zouden voordoen, gingen de banken uiteindelijk akkoord om 
voor een  termijn  van  zes maanden  schatkistpapier aan  te nemen  ter  financiering  van het 
Agricultural Agreement.143  

                                                            

138 Naast deze percentages was afgesproken dat er maandelijks minimaal 1600 ton spek, 800 ton boter en 1600 
ton kaas naar Groot‐Brittannië zou worden uitgevoerd, waar prijzen voor zouden worden betaald waar de 
Nederlandse boeren bepaald niet ontevreden mee hoefden te zijn: ongeveer 780.000 pond per maand. BNA 
T1/12016, 19511: Leverton Harris aan McKenna, 1 juni 1916, met bijgevoegd memorandum van Leverton 
Harris, 'Dutch Bacon and Dairy Produce. Dutch Meat. Dutch Potatoes', 31 mei 1916. Cf. Bell, A history of the 
blockade, 476. 
139 NA 2.06.079/1605, XLVIII: 23 juni 1916, 15. 
140 Dagboek Van Aalst, 6 juli 1916, 278. 
141 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 105. 
142 Idenburg en De Graeff, 'Nederlandsch‐Indië', 392‐393. De kosten van Britse aankopen in Nederlands‐Indië, 
vooral van Java‐suiker, hadden al een behoorlijk negatief effect gehad op de wisselkoers van de pond ten 
opzichte van de gulden: die was gedurende 1915 meer dan 13% gedaald ten opzichte van begin augustus 1914. 
'Dutch Neutrality', 214.  
143 Dagboek Van Aalst, 6 juli 1916, 278; 8 juli 1916, 281. 
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  Posthuma deed niets om de tekening van het Agricultural Agreement te blokkeren; 
hij was daar waarschijnlijk, gezien zijn penibele geestelijke gezondheidstoestand, niet toe in 
staat. Van 18 mei tot en met 16 juli 1916 moest hij zich wegens overspannenheid opnieuw 
laten  vervangen, ditmaal door het duo Reitsma en  Linthorst Homan. De  keuze  voor  twee 
mensen van buiten de ambtenarij, die bovendien ook nog nauw betrokken waren geweest 
bij  de  Nederlands‐Britse  onderhandelingen,  zou  kunnen  worden  geïnterpreteerd  als  een 
signaal dat Posthuma zich bij de situatie heeft neergelegd. Maar toen Posthuma van verlof 
terugkeerde, bleek dat bepaald niet het geval te zijn. 
 
6.8 – Half om half 
 
Het sluiten van het Agricultural Agreement tussen het LEB en de BGTA maakte in theorie de 
weg vrij voor nieuwe NOT‐rantsoenafspraken en verzekerde de verdere invoer van veevoer, 
kunstmest  en  andere  landbouwbenodigdheden.  Tussen  theorie  en  praktijk  gaapte  echter 
een  flinke  kloof. Allereerst  zag de  landbouwovereenkomst er op papier wellicht mooi uit, 
maar de Britten hanteerden de stelregel “eerst zien, dan geloven”: de eerste proefzending 
van varkens naar Groot‐Brittannië was immers ook mislukt. Ten tweede waren in juni 1916 
bij  de  Britse  blokkadebureaucraten  de  implicaties  van  Posthuma’s  mededeling  in  de 
Staatscourant van 10 mei ten volle doorgedrongen. De reactie van de Admiraliteit  liet niet 
lang op  zich wachten:  alle  schepen met  regeringslading  (of dat nu  veevoer,  kunstmest of 
graan  (!) was)  die  Geallieerde wateren  passeerden werden  onverbiddelijk  aangehouden: 
Posthuma’s eigen nachtmerriescenario, begin april aan de ministerraad gepresenteerd, leek 
daarmee  werkelijkheid  te  worden.  Loudon  drong  continu  bij  zijn  collega  aan  om  zijn 
Staatscourant‐communiqé in te trekken, maar Posthuma leek zich steeds feller vast te bijten 
in “zijn” regeringsaanvoeren veevoer en kunstmest. Tegenover Loudon hield hij vol dat het 
enige  wat  er  eigenlijk  veranderd  was  ten  opzichte  van  de  situatie  van  voor  10 mei  de 
uitschakeling  van  reders  en  importeurs  was,  en  daardoor  de  prijzen  van  de  ingevoerde 
goederen sterk gedaald waren. Bovendien zou de regering zich  in zijn aanvoeren beperken 
tot de maxima die door de NOT met de Britten overeen gekomen waren, en moesten kopers 
van  regeringsgoederen  nog  altijd  een NOT‐contract  ondertekenen.144 Tegelijkertijd  gooide 
hij echter olie op het vuur door zonder overleg met de Commissie voor het Handelsverkeer 
met het Buitenland, LEB, NOT, of Buitenlandse Zaken, uitvoerconsenten te verlenen voor de 
export van 17.000 runderen naar Duitsland.145 Bovendien bleek er opnieuw regeringsgraan 
verkocht  aan  Schiedamse  spiritusfabrieken,  die  de  flessen  daarvan  gestookte  alcoholica 
hebben uitgevoerd naar Duitsland en België.146 

                                                            

144 NA 2.06.001/5572: Stipriaan Luiscius aan Loudon, 27 juni 1916, ‘Nota aan den Heer Minister van 
Buitenlandsche Zaken’; idem: Everwijn aan Oppenheimer, 1 juli 1916, met bijgevoegd een ongedateerd 
memorandum van Everwijn; idem: Oppenheimer aan Snouck Hurgronje, 7 juli 1916; idem: Snouck Hurgronje 
aan Oppenheimer, n.d. [omstreeks 10 juli 1916]. Onder andere de “Riouw” (SMN) werd aangehouden: 
Hoogendijk, 'Een reis om de wereld', 198‐200. 
145 Dagboek Van Aalst, 23 mei 1916, 262‐263; 30 mei 1916, 263‐264; NA 2.06.079/1245: UC 9 juni 1916, 116, 
121. 
146 Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 
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De  Britse  regering  reageeerde  op  dit  alles  furieus,  en Oppenheimer maakte  in  een 
lange  brief  aan  Everwijn,  vanaf  het  begin  van  de  oorlog  zijn  vaste  aanspreekpunt  op  het 
ministerie van LNH, duidelijk hoe de vlag er in Londen bij hing:  
 

Public opinion in England believes that Holland has for some considerable time been the 
basis of supply  to our enemies and various actions and omissions  for which our public 
opinion  holds  the  Netherland  Government  responsible,  tend  to  confirm  that  popular 
belief. […] They will regard this [het Agricultural Agreement, SK] as a further concession 
and  as  a  further  proof  that  the  amount  of  feeding  stuffs  necessary  for  home 
consumption  in Holland has been fixed too high; that  it enables Holland to breed  large 
amounts of cattle  (and meat) for sale to Germany. The recent  licence to export 17,000 
head  of  cattle  to Germany  justifies  our  critics. Our  public  opinion would  under  these 
circumstances make  its voice heard  in no doubtful  terms,  if His Majesty’s Government 
consented  to  a  transfer  of  consignment  of  all  feeding  stuffs  from  the  Trust  to  the 
Netherland  Government.  [...]  If  our  arrangement  with  the  Trust,  and  if  the  recently 
concluded agricultural arrangement are  faithfully adhered  to,  I believe personally  that 
His Majesty’s Government has no intention at present of opening up the question of the 
ration  of  feeding  stuffs  for  Holland.  Should,  however,  any  valuable  part  of  this 
arrangement be interfered with by the Netherland Government then the whole question 
of feeding stuffs and fertilizers will immediately be opened up – with what result I leave 
you to imagine.147 

 
Everwijn  zelf beschouwde de brief, bepaald geheel onterecht, als  ‘[e]en  soort economisch 
ultimatum’ om de aanvoer van veevoer onmiddellijk weer aan de NOT over  te dragen. 148 
Nieuw was  de  Britse  eis  dat  ook  graan  en meel,  vanaf  het  begin  van  de  oorlog  door  de 
regering aangevoerd, voortaan onder Trust‐zorg zou moeten vallen, om nieuwe  incidenten 
met  ongewenste  doorvoer  van  regeringsgraan  voortaan  uit  te  voorkomen. 149  Op  de 
achtergrond  was  bovendien  nog  een  nieuwe  controverse  gerezen.  De  Uitvoerende 
Commissie had met de Britse regering namelijk afgesproken geen goederen af te geven aan 
personen of instellingen op de zogenaamde Statutory Black List, de Britse “zwarte lijst” van 
personen die er van verdacht werden als tussenpersoon voor de vijand op te treden. In ruil 
voor deze afspraak had de UC inspraak gekregen in de samenstelling van die lijst, en slaagde 
er dus zo in af en toe ten onrechte door de Entente verdachte handelaars van deze lijst af te 
laten voeren.150 Maar de regering kon uit neutraliteitsoverwegingen personen op de Britse 
Statutory Black List de aankoop van aan haar geconsigneerd graan niet weigeren, hetgeen 
voor Londen niet acceptabel was. De zaak zat dus muurvast.  
  Uitgerekend Kröller, die zich na de Agricultural Agreement‐onderhandelingen steeds 
duidelijker manifesteerde als Posthuma’s  rechterhand,  speelde een hoofd‐, maar ook een 

                                                            

147 NA 2.06.001/5572: Oppenheimer aan Everwijn, 21 juni 1916, ‘confidential’. 
148 Aantekening van Everwijn, 24 juni 1916, bij idem. Ook bij de UC kwam een boze brief van Oppenheimer 
binnen: NA 2.06.079/1245: UC 16 juni 1916, 163‐164; Oppenheimer aan Van Vollenhoven, 13 juni 1916 
no.2181, bijgevoegd bij UC 16 juni 1916. 
149 NA 2.06.079/1605, XXIVc, 18 augustus 1916, 11‐13. 
150 Zie voor deze Statutory Black List Siney, Allied Blockade, 144‐145. De afspraak met de Britse regering is 
vervat in NA 2.06.079/1243: ‘Memorandum’ [n.d.], bijgevoegd bij UC 21 maart 1916. 
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dubbelrol  in  de  onderhandelingen  tussen  de  verschillende  Nederlandse  partijen 
(Buitenlandse Zaken, LNH, Graanbureau en NOT) over vorm en inhoud van het Nederlandse 
antwoord  aan  Oppenheimer.  Aan  de  ene  kant  moedigde  hij  Posthuma,  die  zich  in  juli 
opnieuw  ernstig  overspannen  ver  van  het  Haagse  gekrakeel  in  Ruurlo  (Overijssel)  had 
teruggetrokken151, aan om hoog in te zetten en vast te houden aan “zijn” regeringsaanvoer. 
Dit zal zijn status bij de minister zeer hebben verhoogd (te meer omdat hij als zich NOT‐man 
zo  afzette  tegen  de maatregelen  van  de  Trustmaatschappij), maar  zijn  gestook was  ook 
ingegeven door eigenbelang. Samen met zijn investeringspartner Willem Westerman (Kröller 
was grootaandeelhouder en de belangrijkste debiteur van Westermans Robaver152) had hij 
flink geïnvesteerd  in verscheidene Zuid‐Amerikaanse bedrijven, waardoor hij anno 1916 de 
belangrijkste  importeur van veevoer en kunstmest  in Nederland was.   Maar  twee van die 
bedrijven (Weil Hermanos & Cia en Bunge y Born) stonden op de Britse Statutory Black List. 
Kröller hoopte zijn  invloed bij Posthuma te kunnen gebruiken om de regering graan bij zijn 
eigen bedrijven te laten kopen en vervoeren, waardoor het dus dubbel in zijn belang was dat 
deze aanvoer in handen van de regering bleef.153 Maar hoewel Kröller dus de lijn‐Posthuma 
steunde, wilde hij tegelijkertijd de NOT niet helemaal afvallen, waarschijnlijk uit angst anders 
verantwoordelijk  te  worden  gehouden  voor  de  mislukking  van  de  Trustmaatschappij. 
Daarom smeerde hij de UC  in het algemeen en zijn grote  rivaal Van Aalst  in het bijzonder 
voortdurend stroop om de mond, waardoor allerlei rare misverstanden ontstonden tussen 
de Uitvoerende Commissie en de beide betrokken ministeries.154 
  Aan Britse kant had ook Francis Oppenheimer een persoonlijk ijzer in het vuur, maar 
zijn positie  is  eenduidiger dan die  van Kröller.  Tot  zijn  grote woede  en  teleurstelling was 
Oppenheimer geheel buiten de onderhandelingen over de oprichting van het LEB gehouden, 
terwijl  juist  hij  wel  een  diplomatiek  succesje  kon  gebruiken.  De  aanhoudende 
publiciteitscampagne  in  Britse  kranten  tegen  de  “softe”  blokkadepolitiek  was  zich  in  de 
zomer van 1916 namelijk  steeds  specifieker gaan  richten op een een aantal medewerkers 
van het Britse Foreign Office met Duitse wortels. De Morning Post vroeg zelfs in niet mis te 
verstane bewoordingen om Oppenheimers ontslag. 
 

[A]lthough he is of course an Englishman, yet the fact that he must through his residence 
in Germany  have many  friends  and  possibly  relatives  there,  puts  an  almost  inhuman 
strain upon his  sensibilities. Has  the Foreign Office ever  reflected how cruel  it  is  to Sir 
Francis Oppenheimer? […] Holland  is at present of crucial  importance to the Allies, and 

                                                            

151 De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 12 mei 1916, 800. 
152 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 56. 
153 Oppenheimer vermoedde al dat Kröller stennis schopte om zijn eigen belangen te beschermen. NA 
2.06.001/5572: Generale staf aan Everwijn, n.d., ‘Telefoongesprek op 21 Juli 1916 tusschen Sir Francis 
Oppenheimer (a) en den Franschen Gezant (b).’ Cf. BNA FO 382/211, 690622: Johnstone aan Crowe, 16 januari 
1915. 
154 Omdat het compromisvoorstel van Kröller afkomstig was, vormde hij het aanspreekpunt voor de 
verschillende betrokken ministers en de NOT. Daarbij liet hij wel eens bepaalde belangrijke details weg, wat 
resulteerde in onderling onbegrip en ruzies. NA 2.06.079/1246: UC 4 augustus 1916, 199‐203, 214; UC 8 
augustus 1916, 221‐223; Van Aalst aan Oppenheimer, 7 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 8 augustus 1916; UC 
11 augustus 1916, 265‐274; NA 2.06.079/1246: UC 22 augustus 1916, 51‐8; Van Aalst aan Oppenheimer, 19 
augustus 1916 (2x), bijgevoegd bij UC 22 augustus 1916. 
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the  essence  of  its  importance  is  in  these  commercial  questions,  which  are  silently 
deciding  the  war.  Our  record  in  Holland  has  been  melancholy;  our  failure  hitherto 
lamentable. We do not desire to enter into details; but we venture to advise the Foreign 
Office that it should not only overhaul very severely its policy but select with more care 
its Diplomatic and Consular staff.155 

 
Dit verklaart vorm en  inhoud van Oppenheimers ultimatum: door  te eisen dat veevoer én 
graan voortaan onder de NOT vallen (en voor beide artikelen rantsoeneringovereenkomsten 
in het vooruitzicht te stellen) wil hij zichzelf weer terug  in het centrum van de Nederlands‐
Britse  onderhandelingen  plaatsen.156 Zijn  baas  Alan  Johnstone  hielp  mee,  en  liet  zowel 
Loudon,  Van  Aalst  als  Kröller  weten  dat  Groot‐Brittannië  niet  zou  tolereren  dat  de 
Nederlandse regering (lees: Posthuma) de uitvoering van de Agreements met de NOT en het 
LEB op enigerlei wijze dwars zou zitten, en dat zijn  land met een economische blokkade of 
zelfs een invasie de naleving ervan zou afdwingen.157 Na die laatste mededeling, zo liet Van 
Aalst met sardonisch genoegen aan zijn UC‐collegae weten, spoedde de corpulente Kröller 
zich naar een restaurant om een zware  lunch te gebruiken: op de nuchtere maag verdroeg 
hij deze onheilstijdingen maar bar slecht.158 

Johnstones mededeling werkte niet alleen op Kröllers maag, maar ook op zijn brein. 
Hij  begon  namelijk  in  te  zien  dat  Posthuma’s  positie  echt  niet meer  vol  te  houden was. 
Daarom stelde hij de UC een compromisoplossing voor die de NOT, de minister, de Britten 
én hemzelf  tevreden  zou moeten  stellen. Waarom, aldus Kröller, verdelen we de aanvoer 
van veevoer niet gewoon fifty‐fifty, waarbij de regering de helft aanvoert en distribueert en 
de NOT  de  andere  helft?  Zo  staat Nederland  ‘op  twee  beenen’:  als  de  Britten  nog  eens 
besluiten om óf de Nederlandse regering, óf de NOT onder druk te zetten door de aanvoer 
van  veevoer  af  te  knijpen,  bleef  er  in  ieder  geval  nog  een  deel  over.159 Kröllers  voorstel 
bevatte  geen oplossing  voor de  aanvoer  van  graan:  Loudon was namelijk mordicus  tegen 
graanaanvoer door de NOT. Hij wilde per se niet dat de Trustmaatschappij ook voor graan 
een  rantsoen  zou afsluiten. Bovendien  stond  in hetzelfde Agreement waarnaar de Britten 
inzake veevoer zo krampachtig naar verwezen zwart op wit dat ‘grain and meal thereof’ aan 
de  regering  geconsigneerd  zou  zijn  en  blijven.  De  Britten  weigerden  om  Kröllers 
verdelingsplan te aanvaarden zolang de graanaanvoer er geen onderdeel van uitmaakte, als 
de NOT niet door de regering in staat zou worden gesteld elk facet van aanvoer en verkoop 
te controleren, en als er verkocht kan worden aan personen op de Statutory Black List.160 

                                                            

155 The Morning Post, 21 augustus 1916. De aanvallen van dit blad op Oppenheimer stonden overigens bepaald 
niet op zichzelf; ook andere kranten deden er lustig aan mee. Als gevolg van deze perscampagne werd de 
positie van Oppenheimer zelfs in Britse Lagerhuis ter discussie gesteld. Oppenheimers inzet en 
vaderlandslievendheid werden daar echter verdedigd door Robert Cecil. Oppenheimer, Stranger Within, 275‐
278. 
156 BPNL IV, doc. no. 604, 604: Loudon aan De Marees van Swinderen, 16 augustus 1916, idem, doc. no. 612, 
620‐622: Loudon aan J.P. graaf van Limburg Stirum, 5 september 1916, citaat op 620‐621). 
157 BNA FO 382/787/114226: Foreign Office aan Johnstone, 30 juni 1916. 
158 NA 2.06.079/1247: UC 18 augustus 1916, 23‐24. 
159 NA 2.06.079/1245: UC 4 juli 1916, 271‐274, citaat op 273. 
160 NA 2.06.079/1246: UC 11 juli 1916, 31‐4; UC 18 juli 1916, 68; UC 21 juli 1916, 101‐110; UC 25 juli 1916, 129; 
UC 15 augustus 1916, 288, 302‐303; NA 2.06.079/1247: UC 18 augustus 1916, 16‐21, 23‐26; Oppenheimer aan 

 



 

235 

 

  Dit dilemma werd echter op typisch Loudoniaanse wijze opgelost. Afgesproken werd 
dat het Graanbureau, verantwoordelijk voor de graaninkopen, de NOT een serie brieven zou 
sturen met daarin de namen van de Noord‐ en Zuid‐Amerikaanse leveranciers. Van Aalst zou 
vervolgens die brieven laten zien aan de Britse Legatie, die (onder voorbehoud van verdere 
wijzigingen)  namen  zou mogen  schrappen  die  op  de  Black  List  voorkomen.  Johnstone  en 
Oppenheimer  zouden vervolgens  tegenover Van Aalst namen “suggereren” die hun plaats 
zouden  kunnen  innemen:  daarmee  was  het  Black  List‐probleem  opgelost. 161  Voor  de 
aanvoer van veevoer werd gekozen voor Kröllers  fifty‐fifty‐oplossing, waarbij de distributie 
van het  regeringsdeel  in handen bleef van het Graanbureau maar de aanvoer en verkoop 
van  alle  veevoer  gecontroleerd  zou worden door de NOT.162 Eind  augustus waren ook de 
Britten akkoord, en daarmee  leek de hele zaak eindelijk achter de rug te zijn: ook de meer 
dan  dertig  Nederlandse  schepen met  regeringslading  die  door  de  Britten  aan  de  ketting 
gelegd waren werden weer vrijgelaten.163 Maar de rust aan het landbouwfront zou niet lang 
duren.164 
 
6.9 – Alle moeite voor niets? 
 
Want  het  bleek  al  snel  dat  het  LEB  grote moeite  had  om  aan  de  voorwaarden  van  het 
Agricultural Agreement te voldoen. Dat  lag deels aan de Britse marine, die niet voldoende 
schepen kon of wilde vrijmaken om de  landbouwtransporten uit Nederland te bewaken.  In 
de periode van 24 juni tot en met 10 september 1916 werden niet minder dan acht schepen 
getorpedeerd  en  twee  anderen  opgebracht  naar  de  Duitse  marinebasis  Zeebrugge.165 
  Maar ook de weerstand die het Agricultural Agreement in Nederland opriep was een 
belangrijke  factor  in  de  aanvankelijk  zeer  teleurstellende  resultaten  (zie  tabel  6.4 

                                                                                                                                                                                          

Van Aalst, 17 augustus 1916 no. 3246 ‘very urgent’, bijgevoed bij UC 18 augustus 1916; Oppenheimer aan Van 
Aalst, 18 augustus 1916 no. 3259, bijgevoegd bij UC 22 augustus 1916; UC 22 augustus 1916, 51‐3. 
161 NA 2.06.079/1605, XXIVc: 24 augustus 1914, 23‐26, 28; NA 2.06.079/1246: UC 25 juli 1916, 113; UC 1 
augustus 1916, 169‐173, 190; Oppenheimer aan Van Aalst, 29 juli 1916, no. 2932, ‘very urgent’, met bijgesloten 
Oppenheimer aan Snouck Hurgronje, 27 juli 1916, bijgevoegd bij UC 1 augustus 1916. 
162 BPNL IV, doc. nr. 604, 602‐612: Loudon aan De Marees van Swinderen, 16 augustus 1916, met bijgevoegd 
Loudon aan Johnstone, 7 augustus 1916, met bijgevoegd Oppenheimer aan Snouck Hurgronje, 27 juli 1916; 
Oppenheimer an Van Aalst, 29 juli 1916; Loudon aan Johnstone, 7 augustus 1916 en Johnstone aan Loudon, 9 
augustus 1916. Cf. BNA FO 382/787, 132358: telegram Johnstone aan Grey, 8 juli 1916 no. 757. 
163 Op 23 augustus 1916 kreeg De Marees van Swinderen van Eyre Crowe de melding dat de aangehouden 
schepen met regeringsgoederen zouden worden losgelaten. BPNL IV, doc. nr. 608, 615‐616: De Marees van 
Swinderen aan Loudon, 24 augustus 1916. Cf. NA 2.06.079/1247: UC 25 augustus 1916, 74‐77. 
164 Naast het Agricultural Agreement werden er ook akkoorden gesloten met visserijorganisaties over een LEB‐
achtige oplossing, waarbij de BGTA ongeveer de helft van de voor uitvoer beschikbare vangst zou opkopen. De 
bemoeienissen van de NOT met deze visserij‐akkoorden was minimaal, en ze blijven in dit boek daarom buiten 
beschouwing. Zie voor meer informatie Gouda, Nederlandse zeevisserij; Loomeijer, 'Nederlandse zeevisserij'; 
Anton, Seefischerei der Niederlande; Moeyes, Buiten schot, 202‐207; Van Manen, NOT III, 371‐382; Smit, 
Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 129. 
165 Halpern, Naval History, 351; Watson, Britain's Dutch Policy, 141. Het eerste konvooi vertrok op 26 juli 1916. 
Schepen van de Harwich Force onder Commodore Reginald Tyrwhitt waren verantwoordelijk voor het 
beschermen van de transportschepen. Volgens Tyrwhitt’s biograaf waren de ‘beef trips’ tussen Nederland en 
Groot‐Brittannië ‘a principal – and often blasphemously execrated – activity of the Harwhich Force’. Patterson, 
Tyrwhitt of the Harwich force, 168. Cf. Frey, 'Trade, Ships', 550. 



 

236 

 

hieronder).166 De  eerste  poging  om  "vroege"  aardappelen  naar  Groot‐Brittannië  uit  te 
voeren  hadden  een  verlies  van  100.000  gulden  opgeleverd,  waarop  de 
Aardappelenvereeniging  en  de  Vereeniging  Groenten‐Centrale  besloten  geen  goederen 
meer naar Groot‐Brittannië uit te voeren.167 Ook de Boter‐, Kaas‐ en Eiervereenigingen lagen 
dwars. Alleen  de Varkensvleeschvereeniging,  die  op  de Britse markt  een  heel  behoorlijke 
prijs  had  bedongen,  bleef  de  landbouwovereenkomst  en  dus  het  LEB  onvoorwaardelijk 
steunen.168  

Het  LEB‐bestuur  had  zijn  de macht  om  haar  onwillige  leden  tot medewerken  te 
dwingen: als federatie lag alle macht in principe bij de deelnemende Vereenigingen. Om het 
allemaal  nog  wat  ingewikkelder  te maken,  waren  er  ook  exporteurs  die  helemaal  geen 
Vereenigings‐lid  waren  en  zich  dus  volstrekt  onafhankelijk  tegenover  het  LEB  konden 
opstellen. Hoewel theoretisch gezien alleen Vereenigings‐leden een exportvergunning bij de 
desbetreffende  Rijkscommissie  van  Toezicht  konden  afhalen,  bleek  dat  in  de  praktijk 
eigengereide  Rijkscommissie‐leden  meer  dan  eens  vergunningen  afgaven  aan  “kleine 
zelfstandigen”.169 Daarom  verzocht  Linthorst  Homan  Posthuma  begin  augustus  1916  om 
hulp: als hij de Rijkscommissies van Toezicht  zou kunnen aansporen om de Vereenigingen 
strakker in het gareel te houden en Vereenigings‐lidmaatschap verplicht zou stellen, kon het 
LEB  'als eenige vertegenwoordiger der belanghebbenden' optreden.170 Maar Posthuma  liet 
weten de ontwikkelingen aangaande het LEB weliswaar met belangstelling te volgen, maar 
van mening  te  zijn  dat  ‘de  Regeering  direct  noch  indirect  bij  het  tot  stand  komen  van 
regelingen,  als  hier  bedoeld,  hare  medewerking  kan  verleenen’. 171  Het  LEB  was  een 
particulier  initiatief,  tegen  de  zin  van  Posthuma  in  opgericht,  en  mocht  dus  zijn  eigen 
boontjes doppen. 
 
Tabel 6.4: Export van Nederlandse boter en kaas naar Groot‐Brittannië en Duitsland, april‐
september 1916  
 

  Export van boter naar: Export van kaas naar: 

  Groot‐Brittannië  Duitsland Groot‐Brittannië Duitsland 

  ton  %  ton  % ton % ton % 

April  10  0,3  3.798  99,7 31 1,0 3.127 99,0 

                                                            

166 Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 64. 
167 ZDH ZEG/758, 171‐174: Jenquel aan Frisch, 3 augustus 1916 [HAS]. 
168 NA 2.06.079/1811: Notulen Algemeen Bestuur LEB, 24 juli, 21 augustus 30 augustus 1916; NA 
2.06.079/1809: Notulen Dagelijks Bestuur LEB, 20 juli 1916. De Britten klaagden desondanks dat er te weinig 
varkensvlees was uitgevoerd, en dreigden met ‘very stringent measures’ als er geen verbetering in de situatie 
kwam. BNA FO 382/738: telegram Grey aan Johnstone, 27 september 1916 no. 1829. 
169 NA 2.06.079/1811: Notulen Algemeen Bestuur LEB, 2 augustus 1916; NA 2.19.120/608: 'Spoedvergadering' 
Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité, 22 augustus 1917, 54‐57. Cf. Broekema, 'Landbouw', 292‐293. Zie over 
de rol van de Rijkscommissies van Toezicht hoofdstuk 5, paragraaf 7. 
170 NA 2.06.079/1811: Notulen Algemeen Bestuur LEB, 2 augustus 1916. Cf. NA 2.06.079/1813: Linthorst 
Homan aan Posthuma, 13 juli 1916 en idem, 14 juli 1916. 
171 NA 2.06.079/1815: Posthuma aan Linthorst Homan, 31 juli 1916 no. 18902 afd. Directie van den Landbouw. 
ALGIMEX‐directeur Jencquel meldde, dat de LEB‐vergadering waarin Posthuma’s brief besproken werd, 'den 
Eindruck eines Begräbnisses erster Klasse gemacht habe.‘ ZDH ZEG/758, 171‐174: Jencquel aan Frisch, 3 
augustus 1916 [HAS]. 
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Mei  77  1,6  4.592  98,4 31 0,3 9.072 99,7 

Juni  31  0,7  4.221  99,3 46 0,4 11.520 99,6 

Juni  74  2,4  2.996  97,6 168 1,7 9.554 98,3 

Augustus  278  9,7  2.577  90,3 585 6,9 7.857 93,1 

September  373  15,8  1.984  84,2 667 8,5 7.168 91,5 

 
Bron: Leverton Harris aan Foreign Office, 23 augustus 1916, PRO FO 382/737 no. 166925, Rew aan 
Foreign Office,  21  december  1916,  PRO  FO  382/738,  no.  259088. Nota  bene:  In  het  Agricultural 
Agreement (vgl. tabel 6.3) was afgesproken dat minimaal 25% van de boter en minimaal 35% van de 
kaas naar Groot‐Brittannië zou worden uitgevoerd. 

 
Loudon was,  in tegenstelling tot Posthuma, wel een groot voorstander van het Agricultural 
Agreement met de Britten.172 Het was dan ook een  regeling naar  Loudons hart: de goede 
Nederlands‐Britse verhoudingen waren  intact gebleven en, belangrijker, de regering was er 
formeel  niet  bij  betrokken  geweest.  Het  is  dan  ook  niet  onwaarschijnlijk  dat  hij  zijn 
ministeriële collega had overreden of zelfs gedwongen om, weliswaar tegen heug en meug, 
toch  het  LEB  te  hulp  te  schieten.173 Om  te  voorkomen  dat  de  regeringssteun  aan  de 
particuliere  LEB  zou  kunnen worden uitgelegd  als on‐neutraal,  ging deze  schuil  achter de 
zogeheten  Distributiewet  van  19  augustus  1916.174 Deze  wet  ontnam  de  distributie  van 
levensmiddelen, grondstoffen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen aan het gezag van 
de gemeenten: voortaan was zij de taak van de centrale overheid. De regering zou, zo werd 
gehoopt, met strakkere hand het aanleggen van voorraden en de distributie daaruit ter hand 
nemen,  zodat  achterhouding  en  prijsopdrijving  voorkomen  konden  worden  en  de 
beschikbare  voorraden  naar  rato  over  de  Nederlandse  gemeenten  konden  worden 
verdeeld.175 Omdat de minister zelf al het extra werk dat hierbij kwam kijken niet aan wilde 
(of, gezien zijn gezondheidstoestand, aankon), stelde hij een Commissie van Bijstand inzake 
de  Uitvoering  der  Distributiewet  1916  samen,  die  op  1  september  aantrad. 176  Deze 
Commissie bestond uit Schim van der Loeff, die daartoe ontslag nam als Kamerlid, Reitsma, 
die nauw betrokken was geweest bij de oprichting van het LEB en Kröller, die  informeel de 
leiding kreeg.177 Dit driemanschap  zag,  in het geval van Kröller en Schim van der  Loeff na 

                                                            

172 BPNL IV, doc. nr. 612, 620‐622: Loudon aan Van Limburg Stirum, 5 september 1916. 
173 Loudon, zo vermelden de notulen van de LEB‐bestuursvergadering, vond het ‘van groot nationaal belang, 
dat het L.E.B. de haar gestelde taak in vollen omvang kan uitvoeren’. A 2.06.079/1811: Notulen Algemeen 
Bestuur LEB, 2 augustus 1916. 
174 Staatsblad no. 416. Uiteraard was de Distributiewet 1916 ook (en zelfs vooral) bedoeld om het 
distributieapparaat te centraliseren en zo maatschappelijke onrust weg te nemen door een betere en eerlijker 
verdeling van steeds schaarser en duurder wordend voedsel te zorgen  te zorgen. Dat aspect van de wet valt 
echter  grotendeels buiten het bestek van dit boek. Zie daarvoor bijvoorbeeld Van Dongen, Revolutie of integratie, 
360‐364. 
175 Moeyes, Buiten schot, 276‐277; Van Meurs, 'Levensmiddelen‐politiek', 234; Peereboom Voller, 
Distributiewetgeving, 30‐34; Van Dongen, Revolutie of integratie, 361; Abbenhuis, Art of staying neutral, 188‐
189. 
176 Smidt, De regulering, 30‐31 
177 Nijhoff, Miljoenen, macht en meesterwerken, 253. De Duitse Legatie zag in dat één van de belangrijkste 
doelen van de Bijstandscommissie was om via een omweg de regering de middelen in hand te geven om de 
Vereenigingen, Rijkscommissies e.d. te dwingen om zich aan de voorwaarden van het Agreement te houden. 
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enige aarzeling, de noodzaak van een goed werkende LEB‐overeenkomst in en gebruikten de 
Distributiewet om producenten én exporteurs te dwingen zich te conformeren aan de LEB‐
maatregelen. 178  Langzamerhand  kwam  er  enige  verbetering  in  de  werking  van  het 
Agricultural Agreement, maar de Britten hadden nog altijd weinig reden tot tevredenheid.179 

Want hoewel de Nederlandse hervormingen wel degelijk enig effect hadden, duurde 
het even voordat de Bijstandscommissie,  in samenwerking met het LEB, greep kreeg op de 
Vereenigingen en de Rijkscommissies van Toezicht. Bovendien was ook Berlijn de uitvoering 
van het Agricultural Agreement actief gaan dwarsbomen. Uiteraard bezag de Duitse regering 
de onderhandelingen van NOT en LEB met de Britten (waarvan bepaalde details, zeer tegen 
de  zin  van  de  onderhandelaars,  in  de  pers  terecht  waren  gekomen)  met  stijgende 
verontwaardiging.180 Een officiële reactie bleef echter  lang uit. Linthorst Homan had Gneist 
al eind mei 1916  ingelicht over de stand van zaken en de Duitse handelsattaché daarbij op 
het  hart  gedrukt  dat  Nederland  geen  keus  had  en  Berlijn  de  situatie  dus  maar  moest 
accepteren.181 Bovendien was mét de landbouwovereenkomsten in ieder geval de helft van 
de  Duitse  import  nog  gered,  terwijl  zónder  overeenkomst  Groot‐Brittannië  alle 
landbouwexport onmogelijk  zou maken.182 En omdat het dus  in hun eigen belang was dat 
het Agricultural Agreement zou worden nageleefd, wilden de Nederlanders garanties dat de 
landbouwtransporten niet zouden worden aangevallen door Duitse duikboten. Met dat doel 
was Kröller in het gezelschap van Reitsma begin juli naar Duitsland vertrokken.183 Opvallend 
genoeg had het duo een boodschap bij zich van Loudon: de Nederlanders zouden bereid zijn tot 
substantiële, maar niet gespecificeerde, concessies  in  ruil voor  formele Duitse erkenning van 
het Agricultural Agreement.184  

In  Berlijn  aangekomen  bleek  dat  de Duitse  regering  nog  geen  definitief  standpunt 
bepaald  had  ten  opzichte  van  het  Anglo‐Nederlandse  landbouwakkoord.  De  Duitse 

                                                                                                                                                                                          

ZDH ZEG/740, 139‐146: Arthur Goldschmidt, ‘Bericht No. 1’, 28 september 1916 [HAS]. Een duidelijke 
aanwijzing daarvoor is dat oorspronkelijk niet Kröller, maar Linthorst Homan het officieuze voorzitterschap van 
de Bijstandscommissie op zich zou nemen, maar deze moest afhaken omdat hij al zo veel functies bekleedde. 
Verslagen vol. X, 70.  
178 Dagboek Van Aalst, 10 juni 1916, 266‐267. 
179 Oppenheimer waarschuwde zowel Kröller als Van Vollenhoven eind september dat het Agricultural 
Agreement ‘niet werkte, zooals het behoort’, en stelde ‘groote moeilijkheden’ in het vooruitzicht als de 
Nederlanders niet meer werk zouden maken van de goede uitvoering van het verdrag. NA 2.06.079/1248: UC 
29 september 1916, 116‐117. 
180 BNA FO 382/737, 136154: Leverton Harris aan Cecil, 13 juli 1916;  NA 2.06.079/1605, XLVIII, 23 juni 1916, 
15. 
181 NA 2.06.079/1245: UC 30 mei 1916, 72. 
182 Dit argument gebruikte Loudon ook tegenover de Nederlandse gezant in Wenen, W.M. van Weede, die 
instructies vroeg over hoe te reageren op Oostenrijkse krantenberichten over het Agricultural Agreement. 
BPNL IV, doc. nr. 571, 570: Van Weede aan Loudon, 4 juli 1916; idem, doc. nr. 576, 573: Loudon aan Van 
Weede, 10 juli 1916. 
183 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 102‐103; Dagboek Van Aalst, 30 juni 1916, 275‐276. Gevers was voor 
deze missie tot zijn grote woede gepasseerd, vermoedelijk omdat hij de neiging had zich te meegaand 
tegenover zijn Duitse gastheren op te stellen. NA 2.05.23/841, 34049: Gevers aan Loudon, 11 juli 1916 no. 
11525/4401. 
184 ZDH ZEG/812, 146‐147: Von Kühlmann aan Bethmann Hollweg, 10 juli 1916; BAP, RdI/18835, 37‐42: Ruge 
aan Helfferich, 7 oktober 1916. [HAS]. 
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Admiralstab, die  in een politieke  strijd verwikkeld was met onder andere het Auswärtiges 
Amt over een nieuwe, niets ontziende duikbootcampagne  tegen de Geallieerden  (met alle 
risico's  van  dien  voor  de  neutralen),  stond  een  harde  lijn  voor:  zij  wilde  alle 
landbouwtransporten genadeloos naar de bodem van de zee  jagen, zodat Groot‐Brittannië 
geen voordeel zou trekken uit de Nederlandse landbouwproducten.185 Anderen, waaronder 
de Duitse  gezant  in Nederland,  Richard  von  Kühlmann,  stelden  voor  pragmatisch met  de 
door het Agricultural Agreement ontstane situatie om te gaan. Allereerst was hij, evenals zijn 
superieuren bij het ministerie  van Buitenlandse  Zaken,  geen  voorstander  van een nieuwe 
duikbootoorlog,  omdat  hij  vond  dat  zo’n  gevaarlijke  gok  veel  meer  risico’s  met  zich 
meebracht dan voordelen zou kunnen opleveren. Met duikboten het Agricultural Agreement 
torpederen  leek  Von  Kühlmann  bovendien  een  zinloze  oplossing  want,  zoals  Kröller  en 
Reitsma in Berlijn al duidelijk hadden proberen te maken: zonder Agricultural Agreement zou 
de NOT noch de Nederlandse regering veevoer of kunstmest mogen  importeren en zou, na 
een  korte  periode  van  vleesovervloed  door  massale  slachting,  de  Nederlandse 
landbouwuitvoer naar Duitsland helemaal opdrogen.186  

Er waren ook  financiële  redenen om  juist wel met de Nederlanders om de  tafel  te 
gaan zitten. Begin 1916 was de koers van de Duitse Rijksmark  ten opzichte van de gulden 
bijvoorbeeld  42  procent  gedaald  ten  opzichte  van  begin  augustus  1914.  En  hoewel  de 
koersval door de centralisatie in de Duitse aanvoeren uit neutrale landen (in Nederland o.a. 
resulterend in de oprichting van de ALGIMEX) tot staan gebracht was, importeerde Duitsland 
nog  altijd  veel  meer  uit  neutrale  landen  dan  zij  er  naar  exporteerde.  De  ongelijke 
betalingsbalans zorgde er wel voor dat Duitse aankopers hun toevlucht moesten nemen tot 
Nederlandse  banken  om  daar  de  guldenkredieten  te  krijgen  die  ze  nodig  hadden  om  de 
Nederlandse boeren af te betalen. Ook verkocht de Duitse centrale bank een deel van haar 
goudvoorraad,  en  zorgde  de  Amerikaanse  geldmarkt  voor  een  behoorlijke  toevoer  van 
neutrale  deviezen. Deze  deviezenhandel was  echter  in  de  eerste  helft  van  1916  door  de 
Britten aan banden gelegd (iets wat in het volgende hoofdstuk nader behandeld zal worden), 
en  de  goudvoorraad was  bepaald  niet  onuitputtelijk.  Tot  de  zomer  van  1916 was  het  de 
Duitsers  goeddeels  gelukt  om  met  een  combinatie  van  contanten  en  kredieten  van 
Nederlandse banken de  importen te  financieren, maar de vraag was hoe  lang dat nog zou 
duren.187 Die was des  te prangender, omdat de Duitse oogst van 1916 wegens gebrek aan 
voldoende  mankracht  en  voedingstoffen  bijzonder  mager  was  uitgevallen.188 De  Zentral 
Einkauf  Gesellschaft  zag  daarom  mogelijkheden:  een  tegenakkoord  met  Nederland  zou 
betekenen  dat  er  afspraken  konden  gemaakt  over  de  verplichte  levering  van  alle 

                                                            

185 NA 2.06.079/1811: Notulen Algemeen Bestuur LEB, 24 juli 1916; NA 2.06.001/5574: Linthorst Homan aan 
Everwijn, 27 juli 1916 no. 10508; NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 104. 
186 Gargas, Kriegswirtschaftliche Probleme, 27‐29. 
187  Frey, 'Deutsche Finanzinteressen', 341‐346. Feldman, The Great Disorder, 30‐39, 44‐45; Gijswijt, 
'Neutraliteit en afhankelijkheid', 25. Begin 1916 betrok Nederland maandelijks voor 30 à 40 miljoen Reichsmark 
aan goederen uit Duitsland, maar Duitsland kocht voor maandelijks meer dan 100 miljoen gulden aan 
Nederlandse producten. Eind oktober 1916 zouden Nederlandse banken aan Duitsland al zo’n 400 à 500 
miljoen gulden geleend hebben. 
188 De Duitse aardappeloogst was in 1916 bijzonder slecht geweest, hetgeen de import uit neutrale landen van 
des te groter belang maakte. 
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landbouwgoederen aan een gecentraliseerde Duitse inkoopcoöperatie, en wellicht zelfs over 
de te betalen prijzen.189 

In  juli  1916  vonden  op  deze  basis  al  de  eerste  gesprekken  plaats  tussen 
vertegenwoordigers  van  verschillende Duitse Kriegsgesellschaften en ministeries  (met een 
hoofdrol  voor ZEG en ALGIMEX) en de  LEB plaats. Maar omdat de  LEB niet  in  staat werd 
geacht  zich  aan  afspraken  te  kunnen  houden  (het  Britse  Agricultural  Agreement  stond 
immers op het punt te mislukken, dus waarom zou een “Duitse variant” wel succesvol zijn?) 
en  beide  partijen  te  hoge  eisen  stelden,  werden  de  onderhandelingen  al  vrij  snel  weer 
afgebroken.190 Daarmee  leek het Agricultural Agreement alsnog én definitief  te mislukken. 
Omdat er met de Duitsers nog geen afspraken gemaakt waren gingen de aanhoudingen en 
torpederingen van de  schepen met  landbouwgoederen op de Noordzee gewoon door, en 
bleven Duitse opkopers hogere prijzen bieden om Vereenigings‐leden er van te overtuigen 
de bepalingen van het LEB aan hun laars te lappen. Dit alles verergerde de problemen voor 
de  LEB.  In oktober 1916 werd het ook de Britse  regering  te  veel. Grey  verklaarde  in een 
giftige  brief  aan  Loudon  dat  het  volgens  de  Entente  de  schuld was  van  de  Nederlandse 
regering dat het Agreement mislukt was, omdat deze de LEB onvoldoende had gesteund. Als 
de regering niet snel stappen ondernam om de voorwaarden van het Agricultural Agreement 
strikt uit te voeren, zou een economische oorlog met de Entente het resultaat zijn, met alle 
gevolgen  van  dien.191  Om  te  laten  zien  dat  het  menens  was,  hield  de  Britse  marine 
bovendien opnieuw tientallen schepen geladen met onder andere graan, maïs en kunstmest 
aan.192 
 
6.10 – Dubbelovereenkomst 
 
Officieel was de bemoeienis van de NOT met het Agricultural Agreement na de oprichting 
van  de  LEB  afgelopen.193 Er  waren  geen  banden  tussen  beide  instellingen,  behalve  de 
persoonlijke die gevormd werden door de dubbelfuncties van Linthorst Homan en (indirect) 
Kröller (zie ook schema 6.1 hieronder). Vooral die laatste was zeer betrokken bij het vinden 
van een uitweg uit de agrarische impasse. Als de facto hoofd van de Commissie van Bijstand 
was hij,  zo werd gefluisterd, een belangrijker man geworden dan minister Posthuma  zelf, 
een positie die hij gebruikte om zowel de regeringsaanvoer als –distributie zoveel mogelijk 
naar  zijn  hand  te  zetten.  Bovendien was  hij  dé man  geworden  die  de  relaties  tussen  de 
Commissie  voor  het  Handelsverkeer  met  het  Buitenland  aan  de  ene,  en  Duitsland  en 
Oostenrijk  aan  de  andere  kant  onderhield.  Daarbij  was  hij,  samen  met  Westerman, 

                                                            

189 ZDH ZEG/812, 114‐125: Ruge, 'Aktenvermerk über die Reise nach dem Haag vom 20. bis 26. Juli 1916’, n.d. 
[HAS]. 
190 ZDH ZEG/812, 94‐95: ZEG aan Hans Karl Freiherr von Stein zu Nord‐ und Ostheim, onderstaatssecretaris van 
het Reichsamt des Innern, 27 juli 1917 [HAS]. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 183‐184. 
191 NA 2.05.23/840, 48724: De Marees van Swinderen aan Loudon, 19 oktober 1916 no. 4599/1370, waarin 
bijgesloten Grey aan De Marees van Swinderen, 16 oktober 1916 no. 201435, 'confidential'. Cf. BNA FO 
382/795, 199326: Aantekening van Lord Robert Cecil, 4 oktober 1916; Bell, A history of the blockade, 476. 
192 BNA FO 382/738, 202430: telegram Johnstone aan Grey, 10 oktober 1916 no. 1269, 'Confidential'. 
193 Sterker nog: de leden van de UC waren tot eind november 1916 formeel niet eens bekend met de exacte 
inhoud van het Agricultural Agreement, hoewel zij informeel natuurlijk wel van de hoed en de rand wisten. NA 
2.06.079/1248: UC 10 oktober 1916, 220‐221; NA 2.06.079/1249: UC 7 november 1916, 157‐161. 



 

241 

 

persoonlijk betrokken bij de ALGIMEX. Sterker nog; het duo had geregeld dat de ZEG via de 
Rotterdamsche Bankvereeniging omvangrijke  leningen had  kunnen  afsluiten waarmee het 
een belangrijk deel van de ALGIMEX‐aankopen had kunnen betalen.194 

Kröller was  langzamerhand bekeerd  tot het Agricultural Agreement, omdat ook hij 
besefte dat zonder zo’n overeenkomst zowel zijn  rol  in de aanvoer van graan, veevoer en 
kunstmest, als de Nederlands‐Duitse  ruilhandel  verleden  tijd  zouden  zijn.195 Gelukkig  voor 
hem  ontwikkelde  Westerman  een  plannetje  om  de  Duitsers  toch  over  te  halen  een 
landbouwakkoord met Nederland te sluiten.  In ruil voor Duitse steun voor het Agricultural 
Agreement wilde  hij  een  grootschalige  lening  aanbieden  op  dezelfde  voorwaarden  als  de 
Britse  treasury bills‐transacties, en dus perfect “neutraal”. Maar Westerman was bang dat 
zijn bank alleen de verantwoordelijkheid voor een Duits krediet niet zou kunnen dragen, en 
was bovendien als de dood dat de Britten  financiële  tegenmaatregelen  tegen de Robaver 
zouden nemen als zij lucht kregen van zijn plannetje. Daarvoor zocht hij steun bij Van Aalst, 
informeel  leider  van  de  hele Nederlandse  bankwereld. Hij  overtuigde  hem  dat  een Duits 
krediet,  mits  ingezet  als  quid  pro  quo  voor  een  veiligheidsgarantie  voor  de 
landbouwtransporten  naar Duitsland,  in  het  algemeen Nederlands  belang was.  Van  Aalst 
opende vervolgens, na geïntroduceerd te zijn door Westerman, geheime onderhandelingen 
over  een  lening  met  Samuel  Ritscher,  de  directeur  van  de  Dresdner  Bank  die  ook  de 
financiële  zaken  van  de  ZEG  regelde.    Van  Ritscher  en  zijn Oostenrijkse  collega Wilhelm 
Regendanz (een oude NHM‐bekende196) eiste Van Aalst, in ruil voor Nederlandse kredieten, 
niet  alleen  een  garantie  voor  de  Britse  landbouwtransporten  maar  ook  geldelijke 
compensatie voor de maart 1916 getorpedeerde “Tubantia”, een schip van de nauw aan de 
NHM gelieerde Koninklijke Hollandsche Lloyd.197 Als de Centralen daarmee akkoord gingen, 
beloofde Van Aalst, zou hij de Britten voor een fait accompli stellen: alle grote Nederlandse 
banken zouden gezamenlijk een consortium vormen en Duits schatkistpapier aannemen,  in 
de  hoop  dat Groot‐Brittannië  het  niet  aan  zou  durven  om  álle Nederlandse  bankiers  uit 
wraak op de Statutory Black List.198 

Maar  Kröller  verpestte  Van  Aalsts  plannetje.  Tijdens  een  gesprek met  de  Franse 
gezant Allizé liet hij vallen wat Van Aalst allemaal aan het bekokstoven was, waarop de NOT‐
president prompt bezoek kreeg van Oppenheimer die hem zeer ernstig waarschuwde voor 
de  gevolgen. 199  Kröllers  faux  pas  was  bepaald  geen  toeval:  hij  was  bang  dat  door 
persoonlijke  animositeit  tussen Westerman  en  Van  Aalst  toch  niets  van  het  consortium 

                                                            

194 Dagboek Van Aalst, 9 mei 1916, 259. 
195 BNA FO 382/787, 124915: Johnstone aan Robert Cecil 25 juni 1916. 
196 Dagboek Van Aalst, 15 september 1915, 286‐287. Regendanz, een Duitser, was de afgevaardigde van de 
Österreichische Credit‐Anstalt für Handel und Gewerbe. 
197 Ritscher en Regendanz beloofden dat de Duitse regering bij gebleken schuld aan de torpedering van de 
Tubantia zou betalen. Daarom werden plannen gesmeed om een internationale onderzoekscommissie de 
torpedering te laten onderzoeken, maar Berlijn bepaalde uiteindelijk dat die commissie pas in vredestijd bijeen 
zou kunnen komen: uiteindelijk zou het tot 1921 duren. Die commissie bepaalde dat de Duitse regering de volle 
schuld droeg, en in 1922 maakte deze een bedrag van ongeveer 7,3 miljoen gulden over aan de KHL. Von 
Münching, Koninklijke Hollandsche Lloyd, 27‐36; Visser, 'Katwijk'. 
198 NA 2.06.079/1248: UC 17 oktober 1916, 282. 
199 GAR 525/12/87: 'Verslag' door Van Aalst over zijn besprekingen betreffende een lening aan Duitse banken, 
n.d. [eind september, begin oktober 1916]. 
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terecht zou komen en probeerde en passant zijn grote rivaal een hak  te zetten.200 Hij  leek 
zijn zin te krijgen toen enkele Nederlandse banken met grote belangen  in Entente‐landen ‐  
die dus het meest te verliezen zouden hebben bij plaatsing op de Statutory Black List, omdat 
geallieerde burgers (op straffe van wet) dan geen zaken meer met hen zouden mogen doen 
– verklaarden niet aan het plan van Westerman en Van Aalst mee te kunnen werken. In het 
bijzonder ging het om Hope & Co., de Nederlandse agent van de Bank of England, Lippman, 
Rosenthal & Co., dat belangen had  in zowel Rusland als Groot‐Brittannië, en de Twentsche 
Bankvereeniging,  die  veel  (textiel)zaken  deed  in  Londen.  Ook  Van  Aalsts  mede‐NHM‐
directeuren waren  sceptisch:  de Handel‐Maatschappij  had  namelijk  een  behoorlijk  aantal 
bankkantoren  in  de  Britse  koloniën,  protectoraten  en  dominions  in  Zuidoost‐Azië  en  in 
Entente‐bondgenoot  Japan.  Van  Aalst  liet  zich  echter  niet  zomaar  uit  het  veld  slaan,  en 
probeerde met  een  opvallende mededeling  zowel  zijn mede‐directeuren  als  zijn  collega‐
bankiers gerust  te  stellen: volgens hem  zouden de Britten een  initiatief geleid door  “zijn” 
NHM  niet  durven  te  blokkeren,  omdat  ze  bang  zouden  zijn  dat  hij  anders  de  NOT  zou 
opheffen.201  

Desondanks  leek ook Van Aalst niet helemaal zeker van zijn zaak: hij vroeg daarom 
Loudom om namens de regering te verklaren dat deze het geven van een Duits krediet door 
de banken van nationaal belang achtte. Want, legde Van Aalst uit: zonder krediet zouden de 
Duitsers de  landbouwtransporten torpederen, zodat de Britten het Agricultural Agreement 
zouden  opzeggen  en  alle  transporten  van  landbouwgrondstoffen  naar  Nederland 
tegenhouden, zodat er nauwelijks  landbouwexport meer mogelijk zou zijn én er niet meer 
met  Duitsland  geruild  zou  kunnen  worden  om  kolen,  ijzer  en  staal  te  krijgen.  Zonder 
kredieten zou Nederland dus een koude én hongerige winter  tegemoet gaan! Loudon had 
het volste begrip voor de situatie en bewondering voor de positie waarin Van Aalst zichzelf 
moedwillig had gebracht, maar hij weigerde de gewenste verklaring af te leggen omdat deze 
niet te verenigen zou zijn met de Nederlandse neutraliteit.202 Ook een verzoek om informele 
steun aan de nieuwe minister van  financiën Anton van Gijn203, die de opgestapte Treub  in 
februari 1916 was opgevolgd, werd afgewezen. Deze weigering had echter weinig te maken 
met  neutraliteit:  het  bleek  namelijk  dat  Van  Gijn,  in  samenspraak  met  Nederlandsche 
Bankpresident  Vissering  –  bepaald  geen  vriend  van  Van  Aalst  –  een  alternatief  plan  had 
bedacht: het opzetten van een Landbouwbank, onder controle van DNB, die kredieten aan 
Duitsland zou kunnen verlenen.204 

Ook  Kröller  zat  ondertussen  niet  stil:  hij  was  namelijk  namens  “zijn” 
Bijstandscommissie in het diepste geheim onderhandelingen met de ZEG begonnen over een 
landbouwakkoord, waarmee hij dus zowel het LEB als Van Aalst rechts inhaalde.205 Ongeveer 
tegelijkertijd besloot de Britse regering over haar persoonlijke weerzin tegen Kröller heen te 

                                                            

200 Dagboek Van Aalst, 12 oktober 1916, 303. 
201 NA 2.06.079/1248: UC 29 september 1916, 118‐119; Dagboek Van Aalst, 8 september 1916, 286, 20 
september 1916, 292. 
202 Dagboek Van Aalst, 18 september 1916, 290. 
203 Van Gijn diende onder Treub als thesauriër‐generaal van het Ministerie van Financiën. In die capaciteit 
kwam hij in hoofdstuk 2, paragraaf 2 al even ter sprake. De Vries, 'De Generale Thesaurie', 338 
204 Dagboek Van Aalst, 20 oktober 1916, 308‐309; 14 november 1916, 324. 
205 ZDH ZEG/740, 139‐146: Goldschmidt, 'Bericht No. 1', 28 september 1916. 
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stappen en hem uit te nodigen in Londen te komen onderhandelen. Deze onderhandelingen 
waren bedoeld om het Agricultural Agreement aan te scherpen om de druk op de Centralen 
tijdens  de  aanstaande  wintermaanden  nog  verder  te  verhogen.  Ook  wilden  de  Britten 
regelingen sluiten over het  inhalen van de sinds het sluiten van het Agricultural Agreement 
opgelopen achterstanden, en wilden zij garanties van de Nederlandse regering dat deze het 
LEB zou helpen aan de gemaakte afspraken te voldoen.206 Kröller was de aangewezen man 
om  over  deze  zaken  tekst  en  uitleg  te  geven, moesten  ook  Johnstone  en  Oppenheimer 
toegeven:  als  lid  van  de  Bijstandscommissie  had  hij  namelijk  veel  meer  invloed  op  de 
werking  van  het  Agricultural  Agreement  en  op  minister  Posthuma  dan  LEB‐voorman 
Linthorst Homan.207 

Maar Kröller wees de Britse uitnodiging beleefd doch beslist af: vermoedelijk had hij 
weinig  zin  om  zijn  status  als  Duitslands  primaire  aanspreekpunt  op  het  moeilijkste 
handelspolitieke  vraagstuk  tussen  beide  landen  op  te  geven  voor  een  bezoek  aan Groot‐
Brittannië. 208 Bovendien wilde hij liever eerst met de Duitsers een akkoord bereiken voordat 
met de Britten zou worden onderhandeld; het leek hem, niet ten onrechte, weinig zinvol om 
met de gesprekken met Berlijn te hervatten nadat in Londen afspraken zouden zijn gemaakt 
die de export naar het oosten waarschijnlijk nog verder zouden beperken.209 Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken was het hier helemaal mee eens; na overleg met Posthuma besloot 
Loudon om Kröller  te autoriseren onderhandelingen met de Duitsers  te openen, welke de 
officieuze steun van de regering zouden krijgen.210 Ondertussen zou een landbouwdelegatie 
geleid door het LEB‐bestuur (Linthorst Homan en C. Broekema211) naar Londen gaan om daar 
te onderhandelen, maar deze delegatie moest verantwoordelijkheid afleggen aan Kröller en 
onder geen beding een nieuw of aanvullend landbouwakkoord sluiten.212 Om te voorkomen 
dat de Britse regering zou weigeren onder deze omstandigheden met Linthorst Homan c.s. 

                                                            

206 BNA FO 382/738, 185997: Aantekening van Akers‐Douglas, 18 september 1916; idem, 190141: telegram 
Johnstone aan Grey, 23 september 1916 no. 1193; idem, 196714: Memorandum van Leverton Harris, 'Imports 
of Dutch products into United Kingdom', n.d. [circa 1 oktober 1916]; idem, 201357: Rew aan Grey, 9 oktober 
1916. 
207 NA 2.06.079/1248: UC 13 oktober 1916, 254‐255; BNA FO 382/738, 193430: Johnstone aan Grey, 28 
september 1916 no. 1230; idem, 196826: Johnstone aan Grey, 30 september 1916 no. 5437 Commercial; idem, 
201310: Johnstone aan Grey, 9 oktober 1916 no. 1292. Volgens de rapporten van Oppenheimer uit Nederland 
zagen Kröller en Van Vollenhoven wél in dat de situatie betreffende het Agricultural Agreement zeer ernstig 
begon te worden, maar Linthorst Homan niet. 
208 NA 2.06.079/1248: UC 6 oktober 1916, 179‐180. Kröller had nog wel voorgesteld om dan maar in Den Haag 
met de Britten te onderhandelen, zodat hij heen en weer zou kunnen pendelen tussen de onderhandelingen 
met de Entente en met de Centralen. Dat weigerde Londen echter: er zouden te veel Britse 
regeringsdepartementen bij het Agreement betrokken zijn, met wie constant overleg nodig was, en dat was in 
Den Haag onmogelijk. BNA FO 382/738: 197912: telegram Johnstone aan Grey, 4 oktober 1916 no. 1268, 'Very 
urgent'; idem, 197912/16: telegram Grey aan Johnstone, 6 oktober 1916 no. 1910. 
209 BAP RdI/18835, 91‐101: ‘Bericht No. 2’ van Goldschmidt, 7 oktober 1916.  
210 NA 2.05.23/715: Loudon aan Posthuma, n.d., met bijgevoegd Loudon aan Kröller, Schim van der Loeff, 
Reitsma, Van Hoek, Everwijn en Snouck Hurgronje, 2 december 1916 afd. II no. 55161, 'terstond'. 
211 Reitsma had zich begin augustus als LEB‐bestuurslid teruggetrokken, volgens Van Vollenhoven omdat hij te 
veel commerciële contacten met Duitse afnemers van landbouwproducten had en daardoor zelf pogingen deed 
om meer uit te voeren dan door de LEB was afgesproken. NA 2.06.079/1605, XLVIII, 10 augustus 1916, 19. 
212 BNA FO 382/738, 204946: Johnstone aan Grey, 13 oktober 1916 no. 1332, 'Confidential'; idem, 202130: 
telegram Johnstone aan Grey, 10 oktober 1916 no. 1301. 
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te praten, deed Loudon een opmerkelijke  zet: hij beloofde de Britten dat de Nederlandse 
regering  het  LEB  officieus  zou  helpen  zich  aan  het  Agremeent  te  houden,  mits  er 
tegelijkertijd  een  landbouwakkoord met  Duitsland  zou  worden  gesloten.  Juist  omdat  de 
Britten  het  gebrek  aan  directe  regeringssteun  zagen  als  een  belangrijke  oorzaak  van  het 
mislukken  van  het  Agricultural  Agreement,  hoopte  Loudon  op  deze  wijze  de  dubbele 
onderhandelingen met Duitsland én Groot‐Brittannië ook voor Londen acceptabel te maken. 

Loudons  aanpak  wierp  vrijwel  direct  vruchten  af.  Want  ondanks  de  grote 
achterstanden  in  de  landbouwleveringen  aan  Groot‐Brittannië  waren  de  Britse 
onderhandelaren  opvallend  mild  voor  Linthorst  Homan  c.s.  213  Zowel  Leverton  Harris, 
Johnstone als   BuZa‐kabinetschef Doude van Troostwijk hadden de Britse regering namelijk 
gewaarschuwd niet alle landbouwexport naar Duitsland onmogelijk te maken, omdat anders 
Duitslands  heethoofdige  generaals  een  ideaal  excuus  zouden  hebben  om  Nederland  de 
oorlog  te  verklaren.214 Na  het mislukken  van  het  Somme‐offensief  (1  juli  –  18  november 
1916)  ten  koste  van  de  levens  van  honderdduizenden  Britse  soldaten  had  Londen 
vermoedelijk weinig  zin om een  groot offensief  in Nederland  te moeten beginnen, en  zal 
daarom bij de onderhandelingen niet tot het uiterste zijn gegaan. Bovendien was Londen ten 
tijde van de onderhandelingen (oktober‐november 1916) gedwongen om voedseldistributie‐
maatregelen te nemen. Want ook in Groot‐Brittannië was de oogst mislukt, en aanvoer van 
levensmiddelen  uit  productielanden  op  het  Amerikaanse  continent  werd  door  Duitse 
duikboten  behoorlijk  bemoeilijkt.  Zodoende  was  de  Nederlandse  landbouwaanvoer, 
oorspronkelijk vooral van waarde als economisch strijdmiddel tegen Duitsland, nu ook van 
zeer grote intrinsieke waarde geworden en was het voor Londen van groot belang dat er snel 
een definitief landbouwakkoord werd gesloten. 

Dit  bleek  uit  het  feit  dat  de  Britse  regering  de  in  juli  vastgestelde 
verdelingspercentages niet of nauwelijks wilde veranderen en dat de naheffingen die door 
de Britten gevorderd werden wegens te laat of niet geleverde landbouwgoederen veel lager 
waren  dan  de werkelijke  tekorten  die  de  LEB  had  opgelopen.215 Bovendien  liet  de  Britse 
regering  de  eis  dat  het  LEB  per  maand  bepaalde  minimumhoeveelheden  zou  moeten 
leveren,  los: voortaan zouden de  landbouwverkopen aan de Britten berekend worden aan 
de hand  van een percentage  van de  totale export. Daarbij beloofden de Britten  voortaan 
meer te betalen voor de Nederlandse landbouwgoederen: in plaats van een vooraf betaalde 
maximumprijs plus een bonus om het verschil tussen “Duitse” en “Britse” prijzen deels goed 
te maken, zou de BGTA voortaan de Britse vrije‐marktprijs (inmiddels gestegen boven de in 
juni  1916  afgesproken  maxima)  plus  de  afgesproken  bonus  betalen. 216  Daar  bovenop 
beloofden  de  Britten  ook  nog  eens  te  zorgen  voor  een  betere  bewaking  van  de 
landbouwtransporten: voortaan zou twee keer per week een gewapend konvooi tussen de 
Britse  havens  en  de  grens  van  de  Nederlandse  territoriale  wateren  laten  varen  om  de 

                                                            

213 BNA FO 382‐738, 212538: Contraband Dept. aan Foreign Office, 23 oktober 1916. 
214 BNA FO 382/738, 232585: Telegram Johnstone aan Grey, 18 november 1916 no. 1590; idem, 235308: 
Johnstone aan Grey, 18 november 1916 no. 144. 
215 Zie tabel 6.5. 
216 BNA FO 382/738, 212263: A. Parker aan Leverton‐Harris, 21 oktober 1916; idem: Grey aan Johnstone, 1 
november 1916, 'personal and confidential'. 
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schepen met  landbouwproducten te begeleiden en beveiligen. 217 En als klap op de vuurpijl 
beloofden de Britten ook nog eens de aangehouden schepen weer los te laten.218 In ruil voor 
dit  alles  eisten  de  Britten  de  ‘loyal  support’  van  de  Nederlandse  regering  en  een  snelle 
tekening  van  de  overeenkomst,  om  te  voorkomen  dat  de  in  Nederland  achtergebleven 
Kröller met een  onaangename verrassing op de proppen zou komen.219 
  Die  vrees was  niet  onterecht, want  tegelijkertijd met  de  Britse  onderhandelingen 
voerde de in Londen zeer gewantrouwde Kröller (en de andere leden van de Commissie van 
Bijstand) onderhandelingen met een Duitse delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van 
de  ZEG  en  andere  in  inkooporganisaties.  De  inzet  bij  deze  onderhandelingen  was  een 
allesomvattend handelsakkoord, dat de Nederlands‐Duitse ruilpolitiek zoals die in het vorige 
hoofdstuk  beschreven  is,  deels  moest  gaan  vervangen.  Tot  de  zomer  van  1916  had 
Nederland  zijn overvloedige  landbouwoverschotten  “geruild”  tegen de Duitse  surplus  aan 
kolen, chemicaliën,  ijzer, staal en andere exportproducten. Zowel aan Nederlandse als aan 
Duitse  kant  was  nu  echter  gebrek  aan  het  ontstaan:  de  helft  van  de  Nederlandse 
landbouwproductie  was  door  het  Agricultural  Agreement  niet  meer  beschikbaar  als 
exportproduct, en aan de andere kant waren in Duitsland moeilijkheden gerezen in zowel de 
winning als het transport van grondstoffen. Het “Hindenburg‐programma”, een plan van de 
Duitse militaire autoriteiten om een totale economische mobilisatie door te voeren, zorgde 
er namelijk voor dat er minder overbleef voor de export.220 Tegelijkertijd wilden de Duitse 
vertegenwoordigers  een  financiële  overeenkomst  sluiten  waarbij  Nederlandse  banken 
kredieten  zouden  verstrekken  om  agrarische  producten  in  te  kopen,  en wilden  zij  in  een 
overeenkomst  zoveel  mogelijk  vaste,  lage  prijzen  opnemen  en  de  levering  aan  Duitse 
inkoopcentrales verplicht stellen, om de laatste onderlinge concurrentie én de zwarte markt 
zoveel mogelijk uit te schakelen.  

Omdat het Duitse eisenpakket zo omvangrijk was en sommige van de vraagstukken 
die op tafel  lagen dermate  ingewikkeld waren – vooral de nog altijd niet opgeloste kwestie 
van een Duitse garantie voor de veiligheid van Britse landbouwtransporten uit Nederland –  

                                                            

217 BNA FO 382/738, 215995: Memorandum van Leverton Harris, 26 oktober 1916; idem: 'Correspondence 
connected with the Agreement relating to the Export of Agricultural Produce from Holland', n.d.; BNA FO 
800/195, 114: Eyre Crowe aan Johnstone, 27 november 1916; BPNL IV, doc. nr. 662, 671‐682: Linthorst Homan, 
'Nota omtrent de Conferentie te Londen 10 October 1916 ‐ 6 November 1916’, n.d. 
218 NA 2.06.079/1605, XLVIII, 20 december 1916, 21. 
219 Citaat uit BNA FO 382/738, 234156: Grey aan Johnstone, 23 november 1916 no. 2265. De Britse regering 
had aanvankelijk geëist dat de Nederlandse delegatie ‘full powers’ zou hebben om een akkoord te tekenen. Dat 
bleek niet mogelijk omdat er anders geen ruggespraak met Kröller in Nederland mogelijk was. Daarom wilden 
de Britten zo snel mogelijk een akkoord hebben: hoe meer tijd Kröller zou hebben om er over na te denken, 
hoe groter de kans dat hij zich zou laten beïnvloedden door de Duitsers. BNA FO 382/738: telegram Grey aan 
Johnstone, 11 oktober 1916 no. 1946. De Britten accepteerden vermoedelijk de rol van Kröller omdat Van Aalst 
en Van Vollenhoven tegen Johnstone hadden gezegd dat Linthorst Homan ‘under no circumstances’ de 
onderhandelingen zou laten mislukken. BNA FO 382/738, 204946: Johnstone aan Grey, 13 oktober 1916 no. 
1332, 'Confidential'. 
220 Ook ALGIMEX‐directeur Jencquel merkte op dat de Nederlands‐Duitse handelsrelaties een nieuwe fase waren 
ingegaan.  ZDH ZEG/813, 205‐216: Jenquel aan ZEG‐bestuur, 2 oktober 1916 [HAS]. Zie over het Hindenburg‐
programma o.a. Feldman, Army, Industry and Labor, 254‐256; Feldman, The Great Disorder, 67; Voyer, Victory 
must be ours, 204; Chickering, Imperial Germany, 78‐81.  
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dreigden  de  onderhandelingen  zich  eindeloos  voort  te  slepen.  Bovendien  leek  geen  van 
beide partijen bereid om al zijn economische kaarten in één keer op tafel te leggen. Linthorst 
Homan,  die  nog  altijd  op  hete  kolen  zat  omdat  de  Britten  een  snelle  tekening  van  het 
verdrag eisten, besloot daarom dat drastische  stappen nodig waren. Ondanks het  feit dat 
Kröller  hem  verboden  had  het  tweede,  gereviseerde  Agricultural  Agreement  te  tekenen 
voordat met de Duitsers overeenstemming bereikt was, zette hij op 4 november zelfstandig 
zijn handtekening onder het  in Londen opgestelde nieuwe verdrag tussen LEB en de BGTA. 
Daarmee stelde hij zowel Kröller als de Duitse onderhandelaars voor een fait accompli, want 
in dat nieuwe  landbouwakkoord, dat meer  goederen omvatte dan het  vorige Agricultural 
Agreement,  lag besloten welke hoeveelheden er naar Groot‐Brittannië gingen en dus ook 
welke er nog over bleven voor export naar Duitsland. Linthorst Homan wilde op basis van die 
gegevens  een  Provisorium,  een  tijdelijk  verdrag,  met  de  Duitsers  afsluiten  waarin  de 
dringendste zaken werden behandeld, en de moeilijkste zaken doorschuiven naar een nader 
te onderhandelen Definitivum.221  

Dit verrassende voorstel viel aan beide zijden van de onderhandelingstafel goed. De 
winter  was  al  begonnen  en  beloofde  streng  te  worden,  waardoor  Duitsland  iedere 
agrarische import goed kon gebruiken en Nederland gebaat was bij garanties betreffende de 
aanvoer  van  kolen:  de  kans  was  immers  groot  dat  Berlijn  opnieuw  de  kolenkraan  zou 
dichtdraaien als er geen oplossing voor de landbouwproblematiek zou komen.222 Bovendien 
waren  er  ook  inzake  een  Duits  krediet  goede  berichten  ingekomen.  Onder  druk  van  de 
dreigende  oprichting  van  een  aparte  Boerenbank  onder  leiding  van  DNB  (die,  zo  werd 
gevreesd, na de oorlog zou blijven bestaan en een geduchte concurrent voor de bestaande 
banken zou worden) lukte het Van Aalst, wiens karakter het niet bijster goed verdroeg met 
het  idee  ergens  buiten  gehouden  te  worden,  zichzelf  weer  in  het  centrum  van  de 
onderhandelingen  te  plaatsen.  Hij  wist  de  banken  over  te  halen  om  gezamenlijk  een 
verklaring af te geven dat zij akkoord gingen met het verlenen van kredieten aan de Duitse 
regering, er op rekenende dat Londen het niet aan zou durven alle Nederlandse banken op 
de Statutory Black List te plaatsen.223 
  Zodoende  kon  er  een  financiële  overeenkomst  worden  gesloten  tussen  de 
Vereeniging  voor  den  Geldhandel,  waarin  de  meeste  grote  Nederlandse  banken 
vertegenwoordigd waren, en een Duits bankenconsortium.  224 De eerste  legde  zich daarin 
vast  om  voor  een  periode  van  zes  maanden  6  miljoen  gulden  aan  Schatzscheine 
(schatkistpapier) aan te nemen voor een periode van zes maanden. Evenals het bedrag en de 
termijn waren ook de kleine  lettertjes vrijwel gelijk als  in de eerdere overeenkomst met de 
Britten: een rentevoet van 5 en een provisie van 2%, zodat de betrokken banken er flink op 

                                                            

221 ZDH ZEG/748, 111‐113: ‘Niederschrift ueber die 11. Sitzung des Ausschusses’, 20 november 1916; idem, 79‐
84: 'Niederschrift ueber die 13. Sitzung des Ausschusses', 29 november 1916 [HAS]. 
222 Frey, Der Erste Weltkrieg, 190. 
223 Dagboek Van Aalst, 21 oktober 1916, p. 310, 25 oktober 1916, p. 312. 
224 Het bankenconsortium telde 24 leden en stond onder leiding van de Diskonto Gesellschaft. De genoemde 24 
banken waren de enige die door de Reichsbank tot buitenlandse deviezenhandel waren geautoriseerd; een 
poging van de Duitse regering om de wisselkoers te stabiliseren. Frey, 'Deutsch‐niederländische 
Wirtschaftsbeziehungen', 104‐105. 
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verdienden. 225  Ook  met  Oostenrijk‐Hongarije,  dat  parallel  aan  Duitsland  met  de 
Nederlanders onderhandelde, werd een apart kredietverdrag afgesloten, voor 3 miljoen per 
maand  gedurende  9 maanden,  eveneens met  een  opzegtermijn  van  een maand.226 Begin 
december 1916 konden de handtekeningen worden gezet.227 

Aan het einde van de rit kwamen zo alle verschillende onderhandelaars weer samen. 
Want nu Van Aalst de  financiën op de  rit had gekregen, gaf hij het  stokje weer door aan 
Kröller en Linthorst Homan, die de besprekingen over het Provisorium met de Duitsers – die 
inmiddels  als  centraal  onderhandelorgaan  de  Deutsche  Handelsstelle  im  Haag  hadden 
opgezet – afrondden. Al snel werd overeenstemming bereikt over Duitse exporten van voor 
Nederland  zeer  belangrijke  goederen  als  kolen,  zout  en  hout. Het  gesoebat  over  prijzen, 
soorten  en  hoeveelheden  landbouwproducten  die Nederland  in  omgekeerde  richting  zou 
uitvoeren  duurde  wat  langer,  maar  uiteindelijk  kon  op  16  december  overeenstemming 
worden  bereikt.228 Berlijn  zegde  daarin  onder  andere  levering  van  220.000  ton  kolen  per 
maand  toe;  aanmerkelijk  minder  dan  de  Nederlandse  onderhandelaars  eigenlijk  wilden 
hebben. Wel beloofden de Duitse onderhandelaars dat nog voor het einde van december 
150.000  ton  geleverd  zou worden.  Leveringen  van  ijzer,  staal  en machines  zouden  in het 
Definitivum besproken worden. De agrarische producten die volgens het nieuwe Agricultural 
Agreement niet naar Groot‐Brittannië  gingen, werden  (op een paar  kleine uitzonderingen 
na) in zijn geheel tegen vastgestelde prijzen aan de Centralen verkocht, waarbij ALGIMEX en 
de Oostenrijkse  en Hongaarse  inkooporganisaties het  absolute monopolie  kregen. Handel 
met neutralen was dus voor deze producten grotendeels uitgesloten: het hele surplus werd 
opgedeeld tussen Groot‐Brittannië en Duitsland, zoals blijkt uit tabel 6.5 hieronder. Om de 
Agricultural Agreement, en dus de  import  in Nederland van veevoer en kunstmest, aan de 
gang  te  houden,  deden  de  Duitsers  de  toezegging  (die  overigens  niet  formeel  in  de 
akkoorden werd opgenomen) dat de  landbouwtransporten naar Groot‐Brittannië voorlopig 
niet  door  Duitse  duikboten  zouden  worden  lastiggevallen.  Sterker  nog,  de  ladingen  aan 
boord van de naar Zeebrugge opgebrachte transportschepen werd in mindering gebracht op 
het Duitse aandeel in het Nederlandse landbouwsurplus. De looptijd van het Provisorium, zo 
werd afgesproken, was  in theorie onbeperkt maar kon na 31  januari 1917 elke maand met 
een termijn van tien dagen worden opgezegd.229  

 
Tabel 6.5: De verdeling van het Nederlandse landbouwsurplus volgens de verschillende in 
1916 gesloten landbouwovereenkomsten  
 

  Agricultural Agreement 
16 juni 1916

Agricultural Agreement 
1 november 1916

Provisorium 
16 december 1916

                                                            

225 Dagboek Van Aalst, 17 oktober 1916, 306; 25 oktober 1916, 311‐312. 
226 Dagboek Van Aalst, 26 oktober 1916, 312, 27 oktober 1916, 312‐313; 14 november 1916, 327. 
227 Dagboek Van Aalst, 12 december 1916, 348. 
228 NA 2.21.026.07/6: Notulen van besprekingen tussen de LEB en de DHH, 22, 28 en 30 november, 1, 2 en 5 
december 1916; ZDH ZEG/748, 48‐55, ‘'Niederschrift ueber die 17. Sitzung des Ausschusses', 11 december 1916 
[HAS]. 
229 NA 2.21.026.07/7: ‘Niederschrift über eine Verhandlung zwischen dem Landbouw Export Bureau und die 
Deutsche Handelsstelle im Haag’, 16 december 1916. 
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Varkensvlees  Minimaal 50% naar 
Groot‐Brittannië 

Minimaal 50% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 50% naar 
Duitsland

Vee en rundvlees  Minimaal 50% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 50% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 50% naar 
Duitsland

Schapenvlees  Hele surplus naar Groot‐
Brittannië

Hele surplus naar Groot‐
Brittannië

‐

Boter  Minimaal 25% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 25% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 75% naar 
Duitsland

Kaas  Minimaal 33⅓% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 33⅓% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 66⅔% naar 
Duitsland

Gecondenseerde  
en verse melk 

75% naar Groot‐
Brittannië*

75% naar Groot‐
Brittannië*

Minimaal 25% naar 
Duitsland

Veevoer  Exportverbod Exportverbod ‐

(Kunst)mest  Exportverbod Exportverbod ‐

Room  en  verse 
melk 

Exportverbod Exportverbod ‐

Stro en hooi  Exportverbod Exportverbod ‐

Aardappelen 
en aardappelmeel 

50% naar Groot‐
Brittannië

Exportverbod ** Exportverbod *** / 
****

Fruit  25% naar Groot‐
Brittannië

25% naar Groot‐
Brittannië

Minimaal 75% naar 
Duitsland

Groenten  25% naar Groot‐
Brittannië

25% naar Groot‐
Brittannië *****

Minimaal 75% naar 
Duitsland

Suiker  Exportverbod Exportverbod **** Exportverbod ***

Eieren  ‐ Minimaal 10% naar 
Groot‐Brittannië

Minimaal 75% naar 
Duitsland

Bonen  ‐ 25% naar Groot‐
Brittannië

Exportverbod ***

Vlas  ‐ ‐ Minimaal 50% naar 
Duitsland

 
*    Er mocht alleen verse, geen gecondenseerde, melk naar Duitsland 
**    Eerst moesten achterstallige verplichtingen worden nagekomen. 
***    Tenzij overeengekomen met de British and General Trade Association. 
****    Tenzij overeengekomen met de Deutsche Handelsstelle im Haag. 
*****    Peulvruchten mochten alleen na overleg met de DHH worden uitgevoerd. 
Bron:  NA  2.21.026.07/7:  'Basis  of  Agreement'  13  juni  1916;  idem:  ‘Niederschrift  über  eine 
Verhandlung zwischen dem Landbouw Export Bureau und die Deutsche Handelsstelle  im Haag’, 16 
december 1916; BNA FO 382/738, 226697: 'Agreement relating to the Export of Agricultural Produce 
from Holland',   1 november 1916; idem, 261033: Leverton Harris aan Linthorst Homan, 28 december 
1916;  idem, 208010: Restriction of Enemy Supplies Department aan O.G. Sargent  (FO), 30 december 
1916, met bijgevoegd 'Notes on German Agricultural Agreement with Holland'.230 

                                                            

230 De twee akkoorden waren overigens niet helemaal spiegels van elkaar. Naast de hierboven genoemde 
percentages beloofden de Nederlandse ondertekenaars (naast Kröller ook (o.a.) Linthorst Homan) om aan 
Duitsland de volgende goederen te leveren: 100.000 liter melk, 500 ton kokoskoekenmeel, 900 fokrunderen, 
12.000 jonge paarden en 2.000 veulens. Frey, Der Erste Weltkrieg, 191 merkt heel terecht op dat deze leveringen 
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6.11 – Conclusie 
 
De twee landbouwakkoorden die dankzij (of wellicht ondanks) alle politieke beslommeringen 
die  in dit hoofdstuk beschreven  staan werden gesloten, hebben  in de historiografie  ruime 
aandacht  gekregen.  C.  Smit  en  James  John  Porter,  beiden  vooral  geïnteresseerd  in 
diplomatieke geschiedenis, zien de twee Agricultural Agreements vooral als uitvloeisels van 
steeds  grotere  Britse  druk.  Doordat  de  Britse  marine  de  vitale  overzeese  aanvoer  van 
landbouwhulpstoffen à volonté kan onderbreken, is de Entente in staat om van Nederland te 
eisen dat er aan het gebruik van die hulpstoffen grenzen gesteld worden, met als resultaat 
een  gedwongen  halvering  van  de  landbouwexport  naar  de  Centralen.  Laatstgenoemden 
schikten zich, net als Nederland, in het onvermijdelijke, aldus Smit en Porter.231  

Henk Pruntel en Alexander Baer, die zich vooral op de politieke en organisatorische 
kant van de zaak hebben gestort, delen de conclusie van beide eerstgenoemde heren, maar 
wijzen er op dat het Nederlandse ministerie  van Buitenlandse  Zaken enige  invloed op de 
zaak kon uitoefenen door de Britten er continu op  te wijzen dat een complete exportstop 
naar Duitsland zou resulteren  in oorlog, en aan de andere kant de Duitsers er op te wijzen 
dat  tegenmaatregelen  alleen  maar  zouden  resulteren  in  nóg  stringentere  maatregelen. 
Omdat  geen  van  de  drie  betrokken  partijen  oorlog  wilde,  kwam  er  een  compromis  uit 
waarmee de Entente en de Centralen in ieder geval niet heel ontevreden mee waren.232  

Marc  Frey  kiest  voor  een  iets  andere  invalshoek.  Hij  noemt  het  Provisorium,  de 
“Duitse helft” van de  landbouwakkoorden,  juist een groot succes voor de Centralen. Door 
Nederland  voldoende  onder  druk  te  zetten wisten  zij  namelijk  toch  nog  de  helft  van  de 
agrarische productie binnen te slepen, en dat is een stuk meer dan helemaal niets. Hij wijst 
er  bovendien  op  dat  dit  cruciale  succes  des  te  belangrijker  was  doordat  het  werd 
binnengesleept  vlak  voor de  aanstaande  strenge oorlogswinter  van 1916‐17.233 Frey heeft 
daarin, naar mijn mening, helemaal gelijk. Sterker nog, de Centralen kregen, zelfs ná het  in 
werking treden van het herziene Agreement en het Provisorium, méér dan voor de oorlog, 
zoals blijkt uit tabel 6.6. 
 
Tabel 6.6: Het Duitse aandeel in de Nederlandse landbouw‐export 
 

  Gemiddeld 
1911‐1913

Volgens  
Provisorium

Varkensvlees  Nihil 50%

Ander vlees en levende dieren  25% 50%

Kaas  25% 66,6 %

                                                                                                                                                                                          

strikt genomen een overtreding van het Agreement inhielden. Een dergelijk overzicht als hierboven afgedrukt is 
ook terug te vinden in Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 316. 
231 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog II, 118‐128; Porter, Dutch neutrality, 133‐141;  
232 Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 286‐305; Baer, The Anglo‐German antagonism, 167‐182, 197‐208. Ook 
Sanders, British Strategic Planning, 88‐97 en Watson, Britain's Dutch Policy, 135‐139, zijn het in grote lijnen met 
Pruntel en Baer eens. 
233 Frey, Der Erste Weltkrieg, 172‐192. 
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Boter  50% 75%

Groenten en fruit  50% 75%

Vlas  10% 50%

 
Bron: NA 2.06.079/1834: ‘Nota betreffende den uitvoer van Nederlandsche landbouwproducten’, 21 
december 1916. 

 
Het lijkt inderdaad vreemd dat de Britse regering, die bij wijze van spreken met één knip in 
de vingers alle aanvoer van landbouwhulpstoffen onmogelijk had kunnen maken, uiteindelijk 
een  complexe  regeling  afsluit waardoor Nederlandse boeren  flink blijven  verdienen en er 
nog  altijd  een  substantieel  deel  van  het  dankzij  Britse  goedertierenheid  geproduceerde 
landbouwoverschot  over  de  oostgrens  verdwijnt.  Inderdaad  speelt,  zoals  Baer  en  Pruntel 
terecht  stellen, het  feit dat de Britten de  zaak niet helemaal op de  spits willen drijven en 
riskeren dat Nederland gedwongen zal worden partij te kiezen, een grote rol. Want hoewel 
er  uit  Londen  veel  dreigende  geluiden  te  horen  waren  (waarvoor met  name  Joost  van 
Vollenhoven uitermate gevoelig bleek)  liet Londen ook weten dat er grenzen waren aan de 
druk die zij op Nederland kon en wilde uitvoeren. Zo noteerde Van Aalst op 4 april 1916  in 
zijn dagboek: 
 

 [Johnstone]  vertelde  mij  […],  onder  stipte  geheimhouding,  dat  hij  van  Sir  Edw.  Grey 
absoluut  de  verzekering  had  ontvangen,  dat  Engeland  Holland  op  geenerlei  wijze  zou 
krenken,  noch  aanvallen  noch  dreigen,  doch  dat  hij  dit  den minister  (Loudon)  niet  zoo 
pertinent  zou  zeggen, daar men anders weer vrijgevig met uitvoer naar Duitschand  zou 
zijn.234 

 
Wellicht  even  belangrijk was  het  feit  dat  een  economische  breuk met Nederland  of  een 
aanvoerstop van met name veevoer op de korte termijn desastreuze resultaten zou kunnen 
hebben. Nederlandse boeren zouden door gebrek gedwongen worden hun vee te slachten 
waardoor een  "vleesberg"  zou ontstaan die niet  in Nederland  zelf opgebruikt  zou kunnen 
worden, omdat vlees nu eenmaal maar beperkt houdbaar is. Daarom zou het merendeel van 
dit  vlees  naar  Duitsland moeten  worden  geëxporteerd  en  daar  een  dankbare  bron  van 
voedingsstoffen en vet opleveren. En hoewel dit op de  langere  termijn  zou  lijden  tot een 
scherpe daling van de  landbouw‐export naar Duitsland,  liet men zich toch afschrikken door 
consideraties over de korte  termijn. Want door het  statisch karakter van de oorlog  in het 
westen,  waarbij  een  doorbraak  door  de  vijandelijke  stellingen  wel  eens  een  definitieve 
overwinning zou kunnen opleveren, bedankte de Entente er voor de Duitsers ook maar een 
tijdelijk voordeel te gunnen. Bovendien was de blokkade ook deels bedoeld om de wil van de 
Duitse burgerbevolking te breken, hen er van te doordringen dat verder verzet zinloos is en 
hen te overreden  in opstand te komen tegen hun  leiders. Met een forse  lading extra vlees 
zou de Duitse burger meer moed krijgen, en dat was nu juist niet de bedoeling. 235 Tenslotte 
zorgde het akkoord ook voor een flinke stijging in de aanvoer van landbouwproducten naar 
Groot‐Brittannië, tegen prijzen die lager waren dan die op de vrije Nederlandse markt.  

                                                            

234 Dagboek Van Aalst, 4 april 1916, 246. Cf. Siney, Allied Blockade, 101. 
235 Op dit punt zal ik in hoofdstuk 7 terugkomen. 
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Voor  de  Britten  had  het  Agricultural  Agreement  overigens  ook  twee  belangrijke 
nadelen, die nog een grote  rol  zouden gaan  spelen  in de  laatste oorlogsjaren. Niet alleen 
raakten  de  Britten  zo  verstrikt  in  het  steeds meer  versnipperde  institutionele  landschap: 
naast haar Agreement met de NOT had het nu ook een Agricultural Agreement met de LEB, 
dat gedeeltelijk gehandhaafd moest worden door een Commissie van Bijstand met de alom 
gewantrouwde Kröller aan het hoofd. Bovendien was er altijd het risico dat de Nederlandse 
regering, die door het wild om zich heen slaan van Posthuma en de weifelende houding van 
Loudon  in de Britse hoofdstad minder en minder als betrouwbare onderhandelingspartner 
op economisch gebied werd beschouwd, zich obstinaat zou gaan opstellen en de gesloten 
regelingen  zou  opbreken.  Daarnaast  was  de  regeling  ‐  door  de  harde  opstelling  van  de 
Treasury ‐ afhankelijk van de goedertierenheid van Nederlandse bankiers.  
  Voor de Centralen, in het bijzonder Berlijn, lag de situatie iets complexer. Niet alleen 
kon Duitsland niet die economische druk op Nederland  zetten die de Britten wel  konden 
toepassen, maar bovendien  (en dit was waarschijnlijk een veel belangrijker  reden) noopte 
een  gebrek  aan  vreemde  valuta  Duitsland  tot  een  drastisch  inkrimpen  van  de 
landbouwimport  uit  Nederland.  Groot‐Brittannië  had  een  prachtige  gelegenheid  om 
Duitsland hier hard  te  treffen door druk uit  te oefenen op de Nederlandse banken, maar 
omdat zij zélf afhankelijk was geworden van Nederlandse kredieten had zij simpelweg geen 
effectief drukmiddel. Het  feit dat Van Aalst  zo’n  centrale  rol  speelde  in de  internationale 
kredietverlening  inzake  landbouw‐export, zorgde er overigens voor dat de Duitsers niet om 
de  president  van  de weinig  populaire NOT  heen  konden. Doordat  zowel  de  Britse  als  de 
Duitse  regeringen uiteindelijk beseften dat een overeenkomst met de andere partij nodig 
was  (de  Centralen  moesten  de  export  van  landbouwproducten  uit  Nederland  mogelijk 
maken, en de Entente de invoer van landbouwhulpstoffen) kon het tot een akkoord komen 
waarmee beide partijen konden leven.  
  De rol van de NOT in de landbouwproblematiek heeft in de historische literatuur veel 
minder aandacht gekregen dan het Agricultural Agreement  zelf.236 Uit dit hoofdstuk bleek 
hoe  onterecht  dat  is,  want  het  optreden  van  de  NOT  illustreert  namelijk  enkele  zeer 
belangrijke  aspecten  van  zowel haar  eigen beleidsvoering  als haar  verhouding  tot  andere 
spelers  op  het  Nederlandse  handelspolitieke  toneel,  zowel  binnen  de  regering  als 
daarbuiten. In de UC trof de Britse regering een dankbare bondgenoot bij haar pogingen een 
regeling te treffen waarmee een belangrijk deel van de landbouwgoederen naar de Entente, 
en niet naar de Centralen  zouden worden uitgevoerd. Van Aalst  c.s. waren  zélf  al  tot de 
conclusie  gekomen  dat  het  Posthuma‐systeem  (eenzijdige,  dure,  export  naar  Duitsland 
waarmee subsidies op landbouwgoederen voor Nederlandse consumenten betaald moesten 
worden)  onvoldoende  werkte,  omdat  het  de  consumenten  onvoldoende  beschermde. 
Daarbij paste het landbouwbeleid van de minister totaal niet in het streven van de UC om de 
vooroorlogse  economische  situatie  zoveel  mogelijk  in  stand  te  houden,  noch  in  het  ‐ 
tegenstrijdig  genoeg  ‐  tegelijkertijd  gehuldigde  principe  dat  Indische  producenten  zo  veel 
mogelijk  voorgetrokken  moesten  worden.  Een  extra  stimulans  daarbij  was  dat  Van 
Vollenhoven, stevig geïndoctrineerd door de bangmakingen van de Britse onderhandelaars 

                                                            

236 Van Manen, NOT III, 53‐54 beweert zelfs dat de NOT helemaal niets met de oprichting van het LEB te maken 
had gehad. 
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in Londen, er continu op wees dat de Britse regering een landbouwakkoord beschouwde als 
sine qua non voor het verder onderhandelen met de NOT, en dat zelfs het Agreement van 
juli 1915 wel eens op het spel zou kunnen staan als er zo’n akkoord er niet zou komen!237  

Het  feit dat de UC  zich  intensief met de  landbouwkwestie bemoeide, en daarmee 
schijnbaar ver buiten de grenzen van haar eigen  “core business”  trad, was ook Kröller  (in 
negatieve zin) opgevallen. Hij merkte in juli 1916 op dat de NOT ‘te veel tot zich trekt’ en ‘in 
alles  op  den  voorgrond willende  treden, meent  zich met  alles  te moeten  inlaten'.238 Ook 
Loudon en Posthuma  ‐ de één uit  angst  voor de Nederlandse neutraliteit, de  tweede om 
geen  invloed op zijn  landbouwterrein te verliezen – hadden de NOT er  in een gezamenlijke 
brief op gewezen  ‘dat er naar onze meening ten sterkste tegen moet worden gewaakt dat 
Uwe  Maatschappij  door  het  Britsche  Gezantschap  wordt  gebruikt  om  de  Regeering 
toezeggingen af te dreigen, welke het haar rechtstreeks niet wil vragen. Wij geven derhalve 
Uwe  Maatschappij  in  overweging,  in  het  vervolg  scherp  te  onderscheiden  tusschen 
aangelegenheden,  welke  Uwe  zaken  betreffen  en  die,  welke  tot  de  bevoegdheid  der 
Regeering behooren.’239 Van Aalst diende zowel Kröller als het ministersduo van repliek met 
een fraaie cirkelredenering: de Trustmaatschappij had het volste recht zich met alle politieke 
en economische  zaken die  te maken hadden met  import van overzee  te bemoeien omdat 
anders het risico groot was dat zij zich door toedoen van anderen niet aan haar Agreement 
kon houden. Bovendien rechtvaardigde het eminente belang dat Nederland bij NOT had de 
pogingen van de UC haar voortbestaan  te garanderen.240 Kortom: de NOT behield zich het 
recht voor zich met bijna alles te bemoeien, maar deed dat met het nationale belang hoog in 
het vaandel. En dat NOT het beste met  iedereen voorhad, daarvan waren de  leden van de 
Uitvoerende  Commissie,  Van  Aalst  voorop,  uiteraard  ten  volle  overtuigd.  Enkele  van  de 
gevolgen  die  deze  overtuiging  had  zullen  in  het  volgende  hoofdstuk  verder  worden 
behandeld. 
  De NOT kon deze plaats deels ook opeisen omdat de Nederlandse regering, zo bleek 
overduidelijk  uit  dit  hoofdstuk,  een  bijzonder  onvast  –  om  niet  te  zeggen:  zwalkend  – 
economisch‐ en handelsbeleid voerde. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was verdeeld: 
aan de ene  kant  steunde  Loudon de NOT en NOT‐achtige oplossingen  als  zij – potentieel 
gevaarlijke – diplomatieke incidenten op regeringsniveau kon vermijden. Topambtenaren op 
zijn ministerie waren het echter  totaal niet eens met de manier waarop de NOT  langs en 
vaak over de grenzen van de neutraliteit scheerde, hetgeen de verhouding tussen BuZa en 
de NOT compliceerde. Opvallender wellicht nog was het feit dat er onder de ministers zélf 
kennelijk  weinig  consensus  heerste  over  hoe  economische  problemen  moesten  worden 
aangepakt. Posthuma, maar ook Loudon, leken vaak niet verder dan hun eigen toko te kijken 
en voelden niet de neiging om door overleg tot een gezamenlijk regeringsbeleid te komen. 
Dit bood de NOT  ruimte, maar  leverde,  zoals we ook  in de volgende hoofdstukken  zullen 
zien, ook gevaren op. 

                                                            

237 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1243: UC 17 maart 1916, 170; UC 21 maart 1916, 186, 190; NA 2.06.079/1244: 
UC 18 april 1916, 180. 
238 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 105. 
239 NA 2.06.001/77: Posthuma aan NOT, 15 december 1915, bijgevoegd bij Posthuma aan Loudon, n.d. afd. 
Kabinet no. 55291. Cf. NA 2.06.079/1605, XVIIIb, 3 januari 1916, 8‐9. 
240 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 105‐106. 
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  Tenslotte  zorgde  het  sluiten  van  Agricultural  Agreement  en  Provisorium  voor  de 
opkomst van een nieuwe, zeer belangrijke, speler  in de Nederlandse oorlogseconomie: de 
door  Kröller  gedomineerde  Commissie  van  Bijstand.  Ook  bij  de  oprichting  speelde  de 
gedachte dat experts van buiten meer kennis en expertise  in huis hadden dan ambtenaren 
een  hoofdrol.  Posthuma  zal  daarbij  een  zucht  van  verlichting  hebben  geslaakt  dat  hij  de 
dagelijkse distributiepraktijk aan zijn vertrouweling Kröller kon overlaten. De Commissie van 
Bijstand  kreeg  brede  bevoegdheden  over  zowel  de  boeren  als  de  Rijkscommissies  van 
Toezicht, om hen  zo  te dwingen  zich  aan de provisies  van de met de Geallieerden en de 
Centralen  gesloten  landbouwakkoorden  te  houden.  Het  Landbouw  Export  Bureau, 
aanvankelijk  bedoeld  als  het  aanspreekpunt  voor  onderhandelingen  betreffende 
landbouwproducten,  werd  daardoor  enigszins  op  het  tweede  plan  gezet,  maar  blijft 
verantwoordelijk voor detailbesprekingen en de administratie achter het Agreement en het 
Provisorium.  De  Bijstandscommissie  en  het  Landbouw  Export  Bureau  zorgden,  na 
Posthuma’s  in het vorige hoofdstuk behandelde hervormingen van 1915, voor een nieuwe 
aardverschuiving  in het bestuurlijke  landschap  rond de Nederlandse export, zoals blijkt uit 
schema 6.1 hieronder. 
 
Schema 6.1: De Bijstandscommissie en de Nederlandse export, vanaf 1 september 1916 

 
 
Het  gedroomde  samenwerkingsorgaan  tussen  NOT  en  regering,  de  Commissie  voor  het 
Handelsverkeer met het Buitenland, werd steeds verder gemarginaliseerd, en de onderlinge 
verhoudingen  werden  minder  vastomlijnd;  de  UC  had  bijvoorbeeld  nauwelijks  formele 
invloed in de Subcommissie B meer, maar wist dankzij de goede band met Linthorst Homan 
toch een belangrijke invloed uit te oefenen op zowel de CHB en – veel belangrijker – de LEB. 
De tegenstellingen tussen de hoofdrolspelers onderling werden daarbij steeds groter, zeker 
omdat  bijvoorbeeld  Kröller  zich weinig  leek  te  storen  aan  de  grenzen  die  de  (overigens 
weinig  specifieke)  taakomschrijving  van  de  Commissie  van  Bijstand  hem  oplegden. Mede 
door de onvoorspelbare rol van de ministers is het dan ook niet verwonderlijk dat zowel het 
toeval als invloedrijke persoonlijkheden – Kröller en Van Aalst, maar ook Van Vollenhoven en 
Oppenheimer – een grote rol konden spelen  in de gebeurtenissen die  in dit hoofdstuk zijn 
beschreven. 
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Hoofdstuk 7: Een dubbel verstandshuwelijk  
 
7.1 – Pro‐Brits uit overtuiging? 
 
Op  24  november  1916  vierde  de Uitvoerende Commissie  feest. Het was,  herinnerde Van 
Haren Noman zijn UC‐collegae, op de kop of twee jaar geleden dat de NOT werd opgericht. 
Na de gewone vrijdagse vergadering werd daarom, ter ere van deze gelegenheid, een klein 
buffet  aangericht.  Er werd  gegeten  en  gedronken,  gelachen  (ondanks  het  feit  dat  vaste 
lolbroek Van Aalst wegens dringende bezigheden  in Amsterdam verstek moest  laten gaan) 
en  herinneringen  opgehaald.  Ook  kregen  de  koffiejuffrouwen  een  presentje,  ‘onder  de 
opmerking, dat wij allen zeer zeker niet zoo goed hebben kunnen werken, wanneer zij ons 
niet  zoo getrouw en  zoo goed voor de arbeid gesterkt had’.1  Enkele van de belangrijkste 
resultaten van deze  ‘arbeid’  zijn  in de voorgaande hoofdstukken de  revue gepasseerd: de 
NOT  had  de  facto  het  onderscheid  tussen  contrabande  en  niet‐contrabande  opgeheven, 
rantsoeneringen ingevoerd, bedrijven verplicht hun voorraden in te teren en de half‐om‐half 
verdeling van het Nederlandse landbouwsurplus mogelijk gemaakt. De UC had zich tot doel 
gesteld om het gewone economische  leven, zoals zich dat  in de  jaren voor 1914 gevormd 
had, zoveel mogelijk in stand te houden, en daarom had zij – ironisch genoeg – diep moeten 
ingrijpen in de vrije markt. Tegelijkertijd probeerde zij te doen wat haar leden in het belang 
van  de  Nederlandse,  en  de  Nederlands‐Indische,  economie  achtte.  Bovendien  hadden 
praktische overwegingen haar doen  instemmen met het Agreement van juli 1915, hopende 
dat daardoor het voortbestaan van de Trustmaatschappij op de  langere  termijn verzekerd 
werd (zij het dat daarvoor steun van de regering nodig bleef). 2  

Hiermee was zij steun en  toeverlaat geweest voor de Britse  regering. Maar ook op 
andere terreinen, zoals de rantsoeneringen, had zij actief met de Britten meegedacht. Want, 
zoals Van Aalst het in januari 1917 uitdrukte, de NOT leefde ‘bij de maand’. Omdat niemand 
wist  hoe  lang  de  oorlog  nog  zou  duren  en  wat  de  toekomst  zou  brengen,  was  lange‐
termijndenken  zo  goed  als  onmogelijk.3 De  NOT  stelde  zich  daarom,  aldus  Van  Aalst, 
‘businesslike’  op  en  was  bereid  tot  praktische  compromissen:  een  harde  opstelling 
gebaseerd  op  allerlei  internationale  rechtsregels  was  simpelweg  niet  productief  en  zou 
alleen maar tot ruzie leiden, die op zijn beurt weer vertragingen in de aanlevering van vitale 
overzeese  goederen  zou  opleveren  en  het  bedrijfsleven  grote  schade  zou  toebrengen.4 
Daarom probeerde de NOT controverses voor te zijn, zich (in de woorden van Hintzen) ‘plus 
royaliste que  le  roi’ op  te  stellen door actie  te ondernemen voordat er  conflicten konden 
ontstaan over de uitvoering of de interpretatie van het Agreement. 5 
  Ook de Britse regering had zich, zo vond de UC, over het algemeen coulant opgesteld 
en oprecht geprobeerd aan de gelegitimeerde verlangens van de NOT,  zoals ook blijkt uit 

                                                            

1 NA 2.06.079/1249: UC 24 november 1916, 270‐272. 
2 Zie hoofdstuk 4. 
3 NA 2.06.079/1251: UC 16 januari 1917, 97. 
4 NA 2.06.079/1247: UC 8 september 1916, 205. 
5 NA 2.06.079/1241: UC 12 november 1915, 68. 



 

256 

 

tabel 7.1 hieronder, te voldoen.6 Uiteraard moesten er wel eens lastige kwesties behandeld 
worden  en  ontstonden  er  verschillen  van  mening  (het  was  immers  oorlog),  maar  de 
gesprekken daarover werden, mede dankzij de opstelling van de Britse Legatie in Den Haag, 
altijd  in een  sfeer van openheid en vriendschap gevoerd.7 Van Aalst maakte  in  september 
1915 zelfs expliciet de opmerking maar wat blij te zijn dat de Entente en niet de Centralen de 
zee beheerste: Duitsland  zou namelijk, ware de  situatie omgedraaid,  totaal geen  rekening 
houden met Nederland, aldus de UC‐president.8 En Van Aalst was niet de enige NOT‐er die 
bepaald niet onwelwillend tegenover de Geallieerde zaak stond. De meeste reders hadden 
meer op met het maritieme Groot‐Brittannië dan met Duitsland, wier door hun overheid 
gesteunde rederijen hun Nederlandse collegae in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog forse 
concurrentie hadden aangedaan.9 Reder Nierstrasz betuigde bijvoorbeeld kort na het begin 
van de oorlog zijn ‘sincere sympathy with Great Britain’s struggle for the welfare of smaller 
nations’. 10 Ook andere “Amsterdams” georiënteerde bedrijven, waaronder Van Aalsts NHM, 
hadden zich in het anderhalve decennium met hand en tand moeten verweren tegen wat zij 
zagen als ongewenste Duitse  inmenging  in “hun” kolonie. Zij waren daarom bang dat een 
Duitse overwinning  in de Eerste Wereldoorlog het einde van de Nederlandse  ‘politieke of 
economische  onafhankelijkheid’  zou  betekenen,  zowel  in  Europa  als  in  Azië.11 Tijdens  de 
Eerste  Wereldoorlog  werden  de  anti‐Duitse  gevoelens  nog  gevoed  door  de  (materiële) 
verliezen  die  reders  en  handelaars  leden  dankzij  Duitse  torpedo’s. 12  Dit  anti‐Duitse 
ressentiment was niet de drijvende kracht achter de NOT‐besluitvorming – daarvoor waren 
haar  bestuursleden  zich  te  zeer  bewust  van  de  economische  en  politieke  noodzaak  van 
goede  (handels)relaties  met  de  oosterbuur  –  maar  droeg  zeer  zeker  bij  aan  de  goede 
verstandhouding die de NOT‐leden gedurende 1915 met de Britten hadden opgebouwd. Van 
Vollenhoven,  de  wel  zeer  pro‐Britse  NOT‐onderhandelaar,  functioneerde  daarbij  als 
smeermiddel. Ook de Britten toonden zich in 1915 over het algemeen zeer tevreden. In een 
rapport over de Trustmaatschappij roemde de Britse regering de NOT als een ‘monument of 
organising power’ en haar bestuurders als bekwaam, capabel én ‘pro‐British’.13 
 
Tabel 7.1: De rantsoenovereenkomst van november 1915 
 

                                                            

6 NA 2.06.079/1239: UC 10 augustus 1915, 298‐302; NA 2.06.079/1241: UC 5 november 1915, 16; UC 26 
november 1915, 149. 
7 NA 2.06.079/1241: UC 5 november 1915, 21. 
8 NA 2.06.079/1240: RvB 14 september 1915, 489. 
9 Zie bijvoorbeeld de opmerking van Ernst Heldring dat hij al voor de oorlog ervan op de hoogte was hoe 
‘hoogst moeizaam en pijnlijk’ het samenwerken is met Duitsers (De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van 
Ernst Heldring, I, 1 augustus 1918, 228).  
10 BPNL VII, doc. nr. 96, 130‐131: Johnstone aan Grey, 15 september 1914. 
11 Dagboek Van Aalst, 9 april 1918, 550. 
12 Zie voor de continuïteit van de anti‐Duitse gevoelens binnen de Nederlandse rederswereld Flierman, 'Het 
centrale punt', 56; à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 280‐294. Overigens gingen de meeste 
contemporaine schattingen er van uit dat de Nederlandse bevolking over het algemeen aan de kant van de 
Entente stond. Zie bijvoorbeeld Van Dyke, Fighting for Peace, 190: 'Five‐sixths of her people, I believe, have no 
sympathy with the German Government in its choice and conduct of this war'. 
13 BNA FO 551/4, 19652: A. Henderson aan Robert Cecil, 24 januari 1916, no. 65.  
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Product  Voorstel Britse 
regering

Afgesproken 
rantsoen

Maïs en rogge  150.000 ton voor 
alleen maïs.

225.000 ton rogge 
en maïs

Oliecakes en –meel  60.000 ton 90.000 ton

Oliehoudende zaden 
en pitten 

74.000 ton 18.265 ton

12.000 ton

20.000 ton gasolie 
voor laatste drie 
maanden 1916, 
20.000 ton voor 

eerste vier maanden 
1916, niets in 

periode 1 mei‐1 
september 1916.

Petroleum  41.000 ton

41.000 ton 
petroleum

Plantaardige oliën en 
vetten: 20.500 ton

Oliën en vetten   11,000 ton voor 
alleen dierlijke oliën 
en vetten, 1000 ton 

voor alleen 
sojaboon‐olie, 8000 

ton voor 
katoenzaadolie.

Dierlijke oliën en 
vetten: 12.810 ton14

Lard  3000 ton 3000 ton

Ruwe wol  2000 ton 3000 ton.

Smeerolie  5000 ton

 
Bron: NA 2.06.079/1240: UC 1 september 1915, 417‐418, NA 2.06.097/1448: memorandum van 
Joost van Vollenhoven, 'Verslag over mijn reis naar Londen Oct./Nov. 1915', n.d. [rond 9 november 
1916]; NA 2.06.079/1241: Eyre Crowe aan Joost van Vollenhoven, 5 november 1915, met bijgesloten 
'Draft letter embodying the rationing agreement' [n.d.], bijgevoegd bij UC 8 november 1915, en UC 
aan Alan Johnstone, 23 november 1915, bijgevoegd bij UC 23 november 1915. 

 
In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat in 1916 de vertrouwensband tussen NOT en Londen een 
flinke deuk  zou oplopen. De Britse economische oorlogsstrategie onderging dat  jaar grote 
veranderingen, waardoor de doelen die Londen op economisch gebied ging nastreven en de 
strategie  die  zij  daartoe  toepaste  steeds minder  verenigbaar was met  de  politiek  van  de 
NOT.  Ook  de  Britse  pers  was  in  toenemende  mate  kritisch  over  de  economische 
oorlogvoering  in het algemeen en de Trustmaatschappij  in het bijzonder, hetgeen  Londen 
dwong om een compromislozer houding jegens de NOT aan te nemen. Hoewel de onderlinge 
verhouding  tussen  NOT  en  de  Britse  regering  daarmee  minder  hartelijk  werd,  werd  zij 
ironisch  genoeg  niet  minder  hecht.  Want,  zoals  uit  dit  hoofdstuk  zal  blijken,  de  Britse 
                                                            

14 De invoer van grondstoffen voor margarinefabricage was deels afhankelijk van de uitvoer van margarine naar 
Groot‐Brittannië: hoe meer uitvoer van product, des te meer invoer van grondstoffen. 
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regering en de NOT raakten steeds meer met elkaar verknoopt. Hetzelfde gold ook voor de 
NOT  en  de  Nederlandse  regering.  Want  bij  de  oplossing  van  de  steeds  ingewikkelder 
handelszaken die de NOT geacht werd op te  lossen, zo zal uit dit hoofdstuk blijken, moest 
steeds  vaker  samenwerking  zoeken met  zowel met werkgevers  als werknemers,  en met 
andere Crisisinstellingen en de Nederlandse regering. De NOT kwam zodoende  in een zeer 
paradoxale  situatie  terecht,  waarin  zij  tegelijkertijd  de  strijd  aanbond  met  bepaalde 
elementen  binnen  de  regering  (zoals  Posthuma), maar  tegelijkertijd  afhankelijk  van  haar 
werd om bepaalde regelingen uit  te kunnen voeren. Tenslotte zal uit dit hoofdstuk blijken 
dat,  juist  door  haar  haar  steeds  verdiepende  contacten  met  Den  Haag  en  Londen,  de 
zichtbare  invloed  van  de  NOT  op  de  Nederlandse  economie  zich  gedurende  1916  bleef 
uitbreiden. In dat jaar, beweert Smit, bevond de Trustmaatschappij zich op het toppunt van 
haar macht.15 ‘Allah is groot en de N.O.T. is zijn profeet’ werd, zo vermelden de UC‐notulen, 
een gevleugelde uitspraak in de Nederlandse zakenwereld.16 Maar die grote invloed riep bij 
het grote publiek steeds meer vragen en kritiek op, waardoor de NOT gedwongen werd een 
heus  propaganda‐offensief  in  te  zetten  om  de  reputaties  van  haar  bestuursleden  te 
beschermen.  
 
7.2 – Kaarsen, glycerine, zeep en soda 
 
De Trustmaatschappij kreeg gedurende haar bestaan veel lastige kwesties voor haar kiezen, 
waarbij een evenwicht moest worden gevonden  tussen  zowel de belangen van betrokken 
bedrijven en hun werknemers maar ook op politiek niveau een evenwicht moest worden 
gezocht. Eén van de  ingewikkeldste zaken vond zijn oorsprong  in  iets wat op het oog heel 
onschuldig lijkt: de Nederlandse kaarsen‐ en zeepfabricage. In eerstgenoemde sector had in 
de  jaren voor de Eerste Wereldoorlog een concentratie plaatsgevonden zodat er tijdens de 
oorlog  nog maar  twee  grote  fabrieken  waren  overgebleven,  die  zowel  voor  Nederlands 
verbruik als de export produceerden: de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek "Gouda" en de 
Stearine  Kaarsenfabriek  “Apollo”  in  Schiedam.  Zij  produceerden  twee  typen  kaarsen: 
stearine‐kaarsen, gemaakt van een mengsel van dierlijke en plantaardige oliën en vetten, en 
goedkopere  maar  minder  brandbare  composiet‐kaarsen,  waarin  ook  paraffine  (een 
aardolieproduct)  was  verwerkt.  Het  hoofdingrediënt  Stearine  werd  verkregen  door 
vetsplitsing (hydrolyse), waardoor als bijproducten vetzuren en glycerine ontstonden.17 Een 
zelfde  soort  proces werd  gebruikt  in  de  zeepfabricage. Ook  de  zeepziederijen  (er waren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog ongeveer 45 fabrieken  in Nederland) maakten op basis van 
vetten  grofweg  twee  verschillende  productsoorten:  zachte  zeep  op  basis  van  potas18 
(kaliumhoudende zouten en mineralen) en harde zeep dat werd gemaakt van natronloog of 
soda. Zachte zeep werd vooral in Nederland en Indië gebruikt, en harde zeep werd voor het 
overgrote  deel  uitgevoerd,  terwijl  de  grondstoffen  voor  zowel  de  kaarsen‐  als  de 

                                                            

15 Smit, 'De staat en de N.O.T.' 91‐92. 
16 NA 2.06.079/1251: UC 9 januari 1917, 13. 
17 Ketner, 'Nijverheid', 563 
18 Een contaminatie van het Engelse woord ‘potassium’ (kaliumzout) en ‘as’: in de 17e en 18e eeuw werd turf‐ 
en houtas als grondstof gebruikt werd. 
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zeepfabricage  merendeels  moesten  worden  ingevoerd.  Voor  zowel  de  zeep‐  als  de 
kaarsenfabricage gold dat er als bijproduct glycerine vrijkwam.19 
  De Nederlandse regering had op 7 augustus 1914 een uitvoerverbod voor glycerine 
uitgevaardigd, om er voor te zorgen deze geheel ten goede zou komen aan de fabricatie van 
munitie  en  explosieven  voor  het Nederlandse  leger.20 Dat  uitvoerverbod werd  vijf  dagen 
later  echter weer  ingetrokken,  vermoedelijk  omdat  het  niet  of  nauwelijks  controleerbaar 
was.21 Glycerine was namelijk niet als aparte categorie opgenomen in de statistieken van in‐ 
en uitvoer, “verdween” zo in de tabellen en ontsnapte daardoor aan de aandacht van zowel 
de Nederlandse ambtenarij, de NOT als de Britse blokkade‐bureaucraten.22 Pas in november 
1915  daagde  bij  de  Britse  regering  het  besef  dat  de  Nederlandse  glycerinevoorraad  een 
dankbare aanvulling zou kunnen zijn op haar eigen productie.23 Bij monde van Oppenheimer 
informeerde zij bij Van Vollenhoven of het niet mogelijk zou zijn om alle als bijproduct van 
de  verwerking  van  ‘technische’  vetten  vervaardigde  glycerine  tegen  vaste prijzen  aan het 
Britse  Ministerie  van  Munitie  te  verkopen.  Oppenheimer  meende  dat  de  Britten  recht 
hadden  op  de  glycerine,  omdat  het merendeel  van  de  in  de  kaarsen‐  en  zeepindustrie 
verwerkte vetten via de NOT (en dus dankzij de Britten), en een belangrijk deel daarvan zelfs 
rechtstreeks uit Groot‐Brittannië werden ingevoerd.24 
  Ondertussen  had  de  Britse  regering  zichzelf  een  aardig  pressiemiddel  in  handen 
gegeven om de woorden van Oppenheimer kracht bij te zetten. De Britse sodaproductie was 
namelijk  (bijna)  volledig  onder  regeringstoezicht  gesteld  om  zo  de  eigen  productie  van 
glycerine  te  stimuleren.  De  Subcommissie  B  werd  daardoor  overstroomd  met 
klachtenbrieven  van  fabrikanten  die  geen  uitvoervergunning  voor  Britse  soda  konden 
krijgen. Ook in andere productielanden (die wegens hoge transportkosten toch al beduidend 
minder aantrekkelijk waren) kregen de Nederlandse inkopers steeds vaker nul op het rekest, 
omdat  de  Britten  hen  al  voor  waren  geweest  en  alle  voorraden  hadden  opgekocht.25 
Bovendien besloot de Britse regering een beproefde tactiek in de herhaling te gooien, door 
de  NOT  op  te  dragen  een  lading  soda  vast  te  houden  omdat  in  Londen  twijfels  waren 
gerezen  over  de  ‘good  faith’  van  één  van  de  importeurs.  Door  dit  duo  aan  Britse 
maatregelen ontstond er in Nederland een gebrek aan soda. Daarom besloot een commissie 
van belanghebbenden begin  januari 1916 om  twee  zwaargewichten,  I.  IJssel de Schepper, 
directeur  van  kaarsenfabriek  “Gouda”  en  P.M.  Cochius  van  de  N.V.  Nederlandsche 
Glasfabriek  “Leerdam”,  met  Van  Vollenhoven  mee  naar  Londen  te  sturen  om  te 

                                                            

19 Ketner, 'Nijverheid', 563‐564, 568; Everwijn, Beschrijving II, 577. Veel nuttige achtergrondinformatie 
betreffende de zeep‐, kaarsen‐ en glycerinefabricage in deze paragraaf is ontleend aan de website “Schaarste 
aan zeep in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog” van Rob Kammelar 
[www.wereldoorlog1418.nl/zeepschaarste/index.html, bezocht op 21 oktober 2009]. Ik dank de auteur voor 
zijn toestemming om gegevens uit dit stuk over te nemen. 
20 Staatsblad 398. 
21 12 augustus 1914, Staatsblad 409. 
22 NA 2.06.079/1448: Memorandum ‘Uitvoer van Glycerine’, door Joost van Vollenhoven, 6 december 1915. 
23 Dit is des te vreemder omdat de Britse legatie in Nederland al in 1914 gewaarschuwd had dat de grote olie‐ 
en vettenverwerkende industrie in Nederland een dankbare bron van glycerine was. BNA FO 368/1028, 66180: 
Johnstone aan Grey, 31 oktober 1914 no. 208 Commercial. 
24 NA 2.06.079/1605, XLIV: 8 januari 1916, 1‐2; UC 14 januari 1916, 59‐60. Cf. Van Manen, NOT II, 117. 
25 NA 2.06.001/4225: CHB 2 december 1915, 3. 
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onderhandelen over Britse exportlicenties voor soda.26 Van Vollenhoven had echter zo zijn 
bedenkingen  bij  de  kansen  op  succes,  en  dat  lag  vooral  aan  de  samenstelling  van  het 
onderhandelingsteam.27 

IJssel de Schepper, de helft van het onderhandelaarsduo, was namelijk bepaald geen 
onomstreden figuur. Op 5 januari 1916 had hij zijn bedrijf moeten stilzetten omdat de NOT 
hem  verdere  afgifte  van  grondstoffen  voor  zijn  kaarsenfabriek weigerde. Hij had namelijk 
“NOT‐vrije” kaarsen en glycerine (ingevoerd of gefabriceerd vóór de oorlog) uitgevoerd naar 
Duitsland, maar  tegelijkertijd  via  de NOT  nieuwe  grondstoffen  ingevoerd  en  die  aan  zijn 
“vrije” voorraad toegevoegd. Hij had bovendien de “Apollo” aangeraden hetzelfde te doen. 
Ook de Britten waren via hun uitgebreide spionagenetwerk op de hoogte gebracht, en eisten 
een  onafhankelijk  onderzoek  naar  de  vrije  voorraden  van  “Apollo”  en  “Gouda”. Wat  zij 
daarmee  bedoelden  bleek  toen  een  team  accountants  van  het  Britse  kantoor  Price, 
Waterhouse & Co.  arriveerde om de boeken  van beide  fabrieken  te onderzoeken  en  alle 
werkplaatsen te  inspecteren. De UC beviel deze  inmenging  in eigen zaken maar matig. Het 
uitschrijven  van  boetes  en  het  onderzoeken  van  fraude  was  tot  nu  toe  altijd  een 
aangelegenheid geweest die de UC zonder enige  inmenging van buiten had geregeld, maar 
de Britse regering had steeds meer commentaar gekregen op de hoogte van de boetes. Zij 
verdacht de UC er van – niet bepaald onterecht, overigens – om de boetes voor bepaalde 
bedrijven  bewust wat  omlaag  te  schroeven met  als  doel  te  voorkomen  dat  het  beboete 
bedrijf bankroet zou gaan.28 Om te voorkomen dat nu ook de Nederlandse kaarsenindustrie 
de hand boven het hoofd gehouden zou worden, had Londen besloten zélf het onderzoek 
ter hand te nemen. Als dat onderzoek niet naar tevredenheid zou worden afgerond, zou de 
Britse  regering  de  bedrijven  op  de  Statutory  Black  List  plaatsen    en moest  dus  ook  de 
Trustmaatschappij hen de afgifte van NOT‐goederen weigeren. De UC wilde zich echter niet 
zomaar de kaas van het brood  laten eten, en stuurde ook de Controle‐Commissie er op af. 
Maar zolang het onderzoek duurde, benadrukte de Britse regering, viel er niet te praten over 
aanvoeren van soda.29 

Het  is daarom des te opvallender dat de missie‐IJssel de Schepper naar Londen wel 
degelijk  resultaat  boekte,  geheel  tegen  Van  Vollenhovens  verwachtingen  in.  Want  bij 
terugkomst  lieten beide heren weten dat de Britten ondanks alles  in principe bereid waren 
om Nederland alle soda te  leveren die het nodig had, mits al het glycerine‐bijproduct naar 
Groot‐Brittannië  zou  worden  geëxporteerd  en  er  een  distributie‐systeem  voor  soda  zou 
worden  opgezet.  Zo’n  systeem  zou  moeten  voorkomen  dat  Britse  soda  vermengd  zou 

                                                            

26 NA 2.06.079/1448: Koninklijke Stearinefabriek Gouda aan Van Vollenhoven, 6 december 1915; NA 
2.06.079/1449: Van Vollenhoven, ‘Verslag over mijn reis naar Londen Oct./Nov. 1915’, n.d. [rond 8 november 
1915], 9. 
27 NA 2.06.079/1605, XLVII, 12 januari 1916, 1 
28 De Britten eisten dat de NOT haar boetes bepaalde aan de hand van de te verwachte winst bij verkoop in 
Duitsland, en wilde dat zij de namen van de beboete bedrijven doorgaf zodat deze op de Statutory Black List 
konden worden geplaatst. BNA FO 382/242, Johnstone aan Grey, 28 oktober 1915 no. 2861 Commercial, met 
bijgevoegd Maxse aan Johnstone, 27 oktober 1915 no. 696 en Johnstone aan Van Vollenhoven, 28 oktober 
1915. De NOT weigerde dit beleefd doch beslist. BNA FO 382/242, 151290: Van Vollenhoven aan Johnstone, 9 
oktober 1915; idem, 168472: Johnstone aan Grey, 6 november 1915 no. 3028 Commercial, met bijgevoegd Van 
Aalst aan Johnstone, 3 november 1915. 
29 NA 2.06.079/1605, XLIV: 14 februari 1916, 3. 
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worden met uit Duitsland afkomstige grondstoffen, en er dus geen Britse grondstoffen  in 
naar Duitsland geëxporteerde eindproducten terecht zouden kunnen komen. 30  Helaas voor 
de  onderhandelaars  en  de  NOT  was  ondertussen  ook  de  Duitse  Legatie  in  Nederland 
erachter  gekomen  welke  snode  plannen  de  Britten  hadden  met  de  Nederlandse 
glycerineproductie,  en  zij  dreigden  met  een  export‐Sperre  voor  de  zeepgrondstoffen 
kaliloog,  kaliumzout  en  natronloog  (waarop  de  Duitse  chemische  industrie  een  bijna‐
monopolie had) als de plannen zouden worden doorgezet.31 

Om  Britse  soda‐aanvoer mogelijk  te maken  zonder  de Duitsers  voor  het  hoofd  te 
stoten, werd, na overleg  tussen de onderhandelaars, de Nederlandse  regering en de NOT, 
besloten  een  distributiecommissie  op  te  zetten  naar  analogie  van  de  al  bestaande 
Kunstmestcommissie.   Die  commissie was  in  juni  1915  opgezet  door  Posthuma, met  het 
dubbele  doel  om  te  voorzien  in  ‘de  behoefte  aan  kunstmeststoffen  in  den  ruimsten  zin 
genomen’ en  ‘het treffen van maatregelen om goede distributie er van te bevorderen’, en 
kreeg daartoe het monopolie op de  verkoop  van  kunstmest  in Nederland. Handelaren en 
aankoopverenigingen  die  kunstmest  in  het  buitenland  kochten,  waren  verplicht  deze  te 
leveren aan de commissie. Deze  zorgde er op haar beurt voor dat de kunstmest  tegen  zo 
laag mogelijke prijzen werd verdeeld onder eindgebruikers,  in dit geval de boeren – geheel 
passend bij Posthuma’s pro‐boerenbeleid.  In die zin onderscheidde de  regeringscommissie 
zich van een NOT‐distributiecommissie; de Kunstmestcommissie had, in tegenstelling tot de 
NOT, niet de intentie om de vooroorlogse situatie, dus inclusief de tussenhandel, in stand te 
houden.  Bovendien  importeerde  de  Kunstmestcommissie  grondstoffen  uit  alle  richtingen, 
dus  niet  alleen  van  overzeese  landen  (waarvoor  overigens wel  een  NOT‐contract moest 
worden getekend), maar ook uit neutralen en uit Duitsland.32 Omdat het Duitse vertrouwen 
in de Trustmaatschappij eind 1915 tot een dieptepunt was gedaald,  leek de opzet van een 
Kunstmestcommissie‐achtig  distributielichaam  voor  soda  een  logische, want  ook  voor  de 
Centralen acceptabele, zet.33 Daarom werd op 8  januari 1916 de Commissie voor de Soda‐
Distributie  opgericht,  met  Cochius  als  voorzitter  en  LNH‐referendaris  L.  de  Jong  als 
secretaris.  IJssel  de  Schepper  werd  wijselijk  buiten  het  bestuur  gehouden.34 De  lijst  van 
leden  van  de  Sodacommissie  werd  in  het  diepste  geheim  ter  goedkeuring  aan  Groot‐
Brittannië voorgelegd, om te voorkomen dat er fabrieken bij zaten die bij de Entente in het 
beklaagdenbankje  zaten.35 Tenslotte  werd  met  de  UC  overeengekomen  dat  alleen  aan 
Sodacommissie‐leden soda zou worden afgegeven.36 

                                                            

30 NA 2.06.079/1605, XLVII: 12 januari 1916, 1‐2 
31 NA 2.06.001/4225: CHB 20 januari 1916, 2; CHB 27 januari 1916, 1‐2; CHB 10 februari 1916, 1. 
32 NA 2.06.079/1240: Verslag van de Kunstmestcommissie (1920). De Kunstmestcommissie was ingesteld op 8 
juni 1915. 
33 Zie hoofdstuk 5 
34 De commissie werd opgericht bij KB 8 januari 1916, no. 23. Zie Het Volk, 27 januari 1916, voor de advertentie 
waarbij de nieuwe Commissie haar inventarisatie aankondigt. Voor zover bij de auteur bekend heeft de 
Commissie geen archieven nagelaten, noch is een eindverslag (gebruikelijk bij de meeste Crisisinstellingen) aan 
de regering gepresenteerd bij liquidatie. De samenstelling van de Commissie is ontleend aan NA 
2.06.079/1605, XLVII, 16 maart 1916, 2‐3. Cf. NA 2.06.079/1242: UC 18 januari 1916, 85‐6; UC 8 februari 1916, 
211‐212. 
35 NA 2.06.079/1242: UC 18 februari 1916, 276. 
36 NA 2.06.079/1242: UC 18 januari 1916, 86. 



 

262 

 

De Duitse  Legatie  reageerde niet direct negatief op de nieuwe  commissie, en Carl 
Gneist  kwam  zelfs  met  een  opmerkelijk  compromisvoorstel.  De  Britten  zouden  alle 
Nederlandse  glycerine mogen  hebben  (de  Centralen  hadden  daar  namelijk  geen  gebrek 
aan37) als  in ruil de vetzuren die vrijkwamen bij het bereidingsproces van kaarsen en zeep 
naar  Duitsland  konden  worden  uitgevoerd. 38  Deze  opvallende  suggestie  –  na  de 
landbouwakkoorden  in  feite  de  tweede  keer  dat  de  Duitse  regering  bereid was  tot  een 
economisch  compromis  met  haar  aartsvijand 39  –  werd  echter  door  de  Britse 
onderhandelingsdelegatie naar de prullenmand verwezen: zij wilden niet toestaan dat Duitse 
burgers  via Nederland hun  door  de  blokkade  ernstig  verminderde  olie‐  en  vetrantsoenen 
zouden kunnen aanvullen.40 

Om te voorkomen dat óf de Britten óf de Duitsers de aanvoer van grondstoffen voor 
de hele zeep‐ en kaarsensector zou kunnen blokkeren, besloten Sodacommissie en NOT tot 
een radicale boedelscheiding. De fabrikanten van zachte zeep werden simpelweg uitgesloten 
van  deelname  aan  de  soda‐overeenkomst met Groot‐Brittannië:  zij  zouden  zich  exclusief 
moeten behelpen met Duitse en Nederlandse grondstoffen, en zouden zoveel naar Duitsland 
mogen exporteren als zij wilden.41 De Nederlandse kaarsen‐ en harde zeepindustrie zouden 
wél van de nodige Britse oliën, vetten en chemicaliën (de sodasoorten natriumbicarbonaat 
en  natriumhydroxide 42)  worden  voorzien,  en  zouden  in  ruil  daarvoor  alle  door  hen 
geproduceerde  glycerine  uitvoeren  naar Groot‐Brittannië.  Er  zou  dus  nauwkeurig moeten 
worden bijgehouden hoeveel grondstoffen de verschillende  soorten  fabrieken kregen, van 
waar die grondstoffen kwamen, naar wie de  restproducten  (glycerine of vetzuren) zouden 
worden moeten worden uitgevoerd en tegen welke prijs dat zou moeten gebeuren. Omdat 
ook hier weer met Duitsland, én met verschillende neutrale productielanden, moest worden 
onderhandeld, werd besloten deze administratie onder beheer van de Sodacommissie en de 
Nijverheidscommissie  (die uitvoervergunningen voor glycerine  zou aanvragen)  te plaatsen, 
hoewel er achter de  schermen overleg  zou worden gepleegd met de NOT‐Commissie  van 
Advies afd. Oliën en Vetten.43 Tenslotte werd er een aparte Glycerinecommissie opgezet – 
naar het model van de Sodacommissie – die alle glycerine in Nederland zou opkopen en zou 

                                                            

37 Zie Wubs, Unilever, 28.  
38 NA 2.06.079/1444, map ‘Journaal der behandelde onderwerpen bij besprekingen te Londen door J. van 
Vollenhoven van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’: 2 maart 1916, 15. 
39 Dit viel ook de NOT op: NA 2.06.079/1242: UC 18 februari 1916, 272‐273. Cf. Van Manen, NOT II, 118. 
40 NA 2.06.079/1245: UC 23 mei 1916. 21; UC 23 juni 1916, 210‐214; NA 2.06.079/1605, LXXXIV, 30 oktober 
1916, 4; NA 2.06.079/1251: UC 16 januari 1917, 88; UC 19 januari 1917, 127‐128. 
41 NA 2.06.079/1248: ‘Glycerine overeenkomst’, n.d., bijgevoegd bij UC 22 september 1916. Cf. UC 3 oktober 
1916, 147. In 1917 werd opnieuw onderhandeld over de glycerine‐overeenkomst en werden nieuwe 
rantsoenen afgesproken. Deze onderhandelingen behandel ik verder niet, al was het maar omdat de resultaten 
er van – zoals uit hoofstuk 8 en 9 zal blijken – geen praktisch effect hadden. BNA FO 382/1329, 91459: Townley 
aan Balfour, 1 mei 1917 no. 2547 Commercial, met bijgevoegd Oppenheimer aan IJssel de Schepper, 1 mei 
1917. 
42 Ook wel bekend als respectievelijk koolzure en caustische (of bijtende) soda. 
43 NA 2.06.079/1248: UC 26 september 1916, 92. Voor deze commissie zie hoofdstuk 4 paragraaf 8. 
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controleren  dat  zowel  de  Britten  als  de  verschillende  Nederlandse munitiefabrieken  hun 
deel kregen.44 

Het resultaat van dit complexe systeem aan regelingen en commissies was dat, mits 
Duitsers en Britten akkoord gingen, beide partijen een behoorlijk aandeel van die grondstof 
zouden krijgen die ze zo hard nodig hadden: glycerine voor Londen, vetzuren voor Berlijn. De 
Britten  lieten  in  ieder  geval  zien  tevreden  te  zijn door begin maart 1916  toestemming  te 
geven  de  op  haar  bevel  door  de  NOT  achtergehouden  soda  af  te  geven  aan  de 
contractanten.45 Met Van Vollenhoven werden bovendien onderhandelingen geopend over 
leveringen, die later met de leden van de Sodacommissie erbij werden afgerond. Zij spraken 
met de Britten af dat de Commissie 30.000 ton “soda as” (natriumcarbonaat) en 7.000 ton 
soda per jaar uit Groot‐Brittannië zou aanvoeren. Bovendien legde de Commissie zich vast in 
principe  nergens  anders  soda  te  kopen  –  dit  zorgde  er  voor  dat  de  afgesproken 
hoeveelheden  in  feite maxima waren, waardoor deze  regeringscommissie zich de  facto bij 
rantsoenering had neergelegd.46 

De Britten wilden echter pas hun handtekening onder het eind maart en begin april 
1916 onderhandelde akkoord zetten, als de “Gouda” en de “Apollo”, die een belangrijke rol 
in  de  Sodacommissie  zouden  spelen,  waren  gestraft.  Een  officiële  NOT‐boeteprocedure 
tegen die bedrijven kon echter pas beginnen, als de in januari 1916 begonnen inventarisatie 
en  controle  van  de  boeken was  afgerond.  Pas  eind maart  bood  de  Controle  Commissie 
daarover haar  rapport aan de NOT aan. Uit de  lijvige  reportage bleek dat beide bedrijven 
inderdaad alle Trustmaatschappij‐regels finaal aan hun  laars hadden gelapt: ze hadden hun 
vooroorlogse ‘vrije’ voorraad aangevuld met NOT‐grondstoffen, met als enige excuus dat het 
te  duur  zou  zijn  geweest  de  twee  strikt  gescheiden  te  houden  en  continu  de machines 
schoon te moeten maken als de ene met de andere afgewisseld zou worden.47 Daardoor was 
er bijvoorbeeld  in een substantieel deel van de 1,75 miljoen kaarsen die de “Gouda” sinds 
maart  1915  naar  Duitsland  had  uitgevoerd,  NOT‐grondstoffen  verwerkt. 48  Het  Britse 
accountantskantoor was tot een zelfde conclusie gekomen, en Oppenheimer eiste dan ook 
‘that  the  fines are  in proportion  to  the persistent breaches of  faith committed by  the  two 
firms’;  anders  zou  de  Britse  regering  alle  onderhandelingen  over  leveringen  van  soda  en 
andere  grondstoffen  voor  de  hele  zeep‐  en  kaarsensector  per  direct  afbreken. 49 
Oppenheimer zelf dacht aan een boete van een miljoen gulden: een klap die beide bedrijven 

                                                            

44 NA 2.06.079/1248: UC 22 september 1916, 55‐56; NA 2.06.079/1605, LXXXIV, 30 oktober 1916, 4‐5; NA 
2.06.079/1250: Botterell aan Van Aalst, 28 december 1916, no. 5681 met 'An Agreement, made the 22nd day of 
December 1916 between His Brittannic Majesty's Government on the one part and the Dutch Glycerine 
Commission (Hereinafter called the Commission) on the other part', beiden bijgevoegd bij UC 2 januari 1917; 
BNA FO 551/1, 28898: Memorandum by Mr. Selby in regard to the questions at issue with the Dutch on the 
subject of Glycerine, Linseed Oils, and the Oil and Fat Rations', 5 maart 1917. 
45 NA 2.06.079/1243: UC 17 maart 1916, 171. 
46 NA 2.06.079/1444, map ‘Copieen van Memorandums en gevoerde correspondentie door J. van Vollenhoven 
tijdens verblijf te Londen van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’, n.d.: Memorandum 
‘Glycerine, n.n., n.d. [rond 6 maart 1916]; BNA FO 551/4, 58075: Grey aan Johnstone, 27 maart 1916 no. 1308 
Commercial. 
47 Voor meer informatie deze vorm van fraude, zie hoofdstuk 4 paragrafen 3 en 8. 
48 NA 2.06.079/1605, XLIV, 8 januari 1916, 2; 1 mei 1916, 3‐4. 
49 NA 2.06.079/1246: Oppenheimer aan Van Aalst, 5 juli 1916, no. 2521, bijgevoegd bij UC 7 juli 1916. 
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niet te boven zouden komen. De UC ging daarom niet akkoord, en meldde Oppenheimer in 
plaats  daarvan  een  weliswaar  forse,  maar  ook  fors  lagere  boete  te  zullen  heffen:  Fl. 
250.000,‐ boete voor de “Gouda” en Fl. 150.000,‐ voor de Apollo, onder de mits dat zodra de 
boete betaald zou zijn de Britse regering deze twee bedrijven van de Statutory Black List zou 
afhalen  zodat  zij  weer  grondstoffen  uit  Groot‐Brittannië  konden  krijgen. 50  Na  enig 
tegensputteren ging de Britse regering hiermee eind augustus akkoord, vermoedelijk omdat 
ook zij het belang  in zag van een snelle regeling van de zaak met het oog op de mogelijke 
levering  van  Nederlandse  glycerine.  Daarmee  kon  op  15  september  de  glycerine‐
overeenkomst ingaan.51  

Uit  de moeizame  totstandkoming  van  deze  en  soortgelijke  overeenkomsten  blijkt 
allereerst  dat  de macht  die  de  Trustmaatschappij  had  om  bedrijven  te  dwingen  zich  te 
conformeren aan de door haar uitgezette beleidslijn door een aantal factoren beperkt was. 
Allereerst  hield  de  NOT  expliciet  rekening met  de  belangen  van  bedrijven  en  van  haar 
werknemers;  de  Uitvoerende  Commissie  wilde  niet  dat  haar  ingrijpen  zou  leiden  tot 
bedrijfssluitingen  en  grote  werkloosheid.  Daarbij  gold  dat  als  bedrijven  grondstoffen  uit 
zowel overzeese als de Centrale landen gebruikten, er regelingen getroffen moesten worden 
waar zowel Londen als Berlijn mee kond leven. Deze waren daarom vaak zo ingewikkeld en 
lagen  politiek  zo  gevoelig,  dat  de  NOT  wel  samenwerking  moest  zoeken  met  andere 
Crisisinstellingen:  in dit geval zowel de regering als de Nijverheidscommissie. Dat zorgde er 
wel voor, dat eventuele aanpassing van gemaakte overeenkomsten  in nauwe samenspraak 
met  deze  partners moest  plaatsvinden.  De  glycerine‐overeenkomst  laat  ook  zien  dat  de 
Britse  economische maatregelen  niet  alleen maar  tot  doel  hadden  om  Duitsland  zoveel 
mogelijk af te knijpen: de Britse regering wilde ook graag zélf profiteren van de controle die 
zij  kon  uitoefenen  over  de  overzeese  aanvoer.  Zolang  Nederlands  en  Brits  belang  te 
combineren waren, had de NOT daar geen bezwaar tegen. Maar dat zou lang niet altijd het 
geval zijn.  

 
7.4 – Minder vrije goederen 
   
De goederen die volgens het Agreement van juli 1915 “vrij” mochten worden geïmporteerd 
en doorgevoerd – koffie,  tabak en kina uit  Indië, Mediterraanse  zuidvruchten aangevoerd 
per KNSM –   konden met recht de kroonjuwelen van de NOT worden genoemd. Allereerst 
was er,  vooral  in de handel en bewerking  van  koffie en  tabak, een belangrijk Nederlands 
economisch belang mee gemoeid. Bovendien hadden enkele invloedrijke NOT‐bestuursleden 
grote  belangen  in  de  tabaks‐  en  koffiehandel.  Tenslotte  hadden  de  concessies  ook  een 
belangrijke  symbolische  waarde:  zij  betekenden  dat  de  Entente  bereid  was  in  haar 
economische oorlogvoering expliciet rekening te houden met de wensen en belangen van de 
Nederlandse  handel,  scheepvaart  en  industrie.  En  inderdaad  profiteerde  vooral  het 
“Amsterdamse”  deel  van  de  Nederlandse  zakenwereld  flink  van  de  vergeven  concessies. 

                                                            

50 NA 2.06.079/1245: UC 4 juli 1916, 294‐295; NA 2.06.079/1246: UC 7 juli 1916, 3, 5‐8, 10; UC 14 juli 1915, 56‐
59, 78‐79; UC 21 juli 1916, 89; UC 25 juli 1916, 130‐131. 
51 NA 2.06.079/1246: Oppenheimer aan Van Aalst, 14 juli 1916 no. 2653, bijgevoegd bij UC 18 juli 1916; NA 
2.06.079/1247: UC aan Oppenheimer, 17 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 22 augustus 1916. Cf. NA 
2.06.079/1246: UC 14 juli 1916, 63; UC 21 juli 1916, 97‐99; UC 25 juli 1916, 132; UC 15 augustus 1916, 281. 
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Nederland werd voor de centrale landen praktisch de enige leverancier van koffie, tabak en 
kina, en de prijzen van deze goederen (vooral van tabak) stegen in de maanden na juli 1915 
dan ook tot fantastische hoogtes.52 Gelukkig was de oogst van 1914 ruim, maar om aan de 
grote  vraag  te  kunnen  blijven  voldoen  werd  de  aanplant  van  koffie  en  tabak  in  Indië 
geïntensifieerd.  Alleen  de  verkoop  van  zuidvruchten  bleef  achter  bij  de  verwachtingen: 
Oostenrijk  en Duitsland  konden  via  Zwitserland  en  Italië  zelf  nog  het  nodige  importeren, 
waardoor  eind  1916  er  zelfs  vanuit  Duitsland  sinaasappels  naar  Nederland  geëxporteerd 
werden.53 
  De  export  van  Indische  en  mediterrane  luxe‐goederen  naar  Duitsland  had  in  de 
tweede helft van 1915 verschillende Londense beleidsmakers, waaronder de Board of Trade, 
Hurst  en  Leverton Harris,  zich  doen  afvragen  of  het wel  zo  veel  zin  had  om  de  Centrale 
landen domweg van alle im‐ en export te willen versteken. Was het niet veel handiger om de 
export  van  luxegoederen,  die  niets  bijdroegen  aan  het  functioneren  van  de 
oorlogseconomie,  naar Duitsland  en Oostenrijk  gewoon  vrij  te  laten, wellicht  zelfs  zoveel 
mogelijk  te  stimuleren?  En  waarom  zou  Nederland  daar  alleen  van  mogen  profiteren? 
Robert Cecil –  toen nog Onderminister voor Buitenlandse Zaken – en de War Trade Board 
ijverden er zelfs voor om Britse koffie en thee direct naar Duitsland te exporteren, en niet 
alle  voordeel  aan  de  Nederlanders  te  gunnen. 54  Zo  konden  Britse  handelshuizen  en 
exporteurs  rechtstreeks  profiteren  van  de  hoge Duitse  prijzen,  en werd  de  Britse  export 
gestimuleerd.55 Van hogerhand werd echter besloten dat de Britse markt zelf de koffie en 
thee in Britse pakhuizen zou opgebruiken, om zo nieuwe importen en dus scheepsruimte uit 
te sparen. Dus werd op aanraden van de War Trade Board besloten om tabak als testcase te 
gaan gebruiken, ook om zo Amerikaanse tabakstelers  (en daarmee Washington) gunstig te 
kunnen stemmen.56 Zodoende werd op 15 november een Order in Council uitgevaardigd, die 
het mogelijk maakte om tabak – ongeacht de afkomst – te verkopen aan iedere (neutrale of 
Geallieerde) handelaar, die een ‘sworn declaration’ tekende dat hij deze goederen niet naar 
de  vijand  zou  verschepen.57 Die  ‘sworn  declaration’,  bestaande  uit  niet  meer  dan  een 
handtekening  van  de  exporteur,  was  overigens  een  wassen  neus,  vooral  bedoeld  om 
tegenstanders van deze controversiële blokkadepolitiek niet al te veel ammunitie in handen 
te geven.58 

                                                            

52 NA 2.06.001/10898: Gegevens betreffende Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Nederland tijdens den 
oorlog 1914‐1918, 1e gedeelte (Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, n.d. [circa 
1919]), 26, 33, 138. 
53 NA 2.06.079/1249: UC 14 november 1916, 196. 
54 BNA FO 800/95: Memorandum van Robert Cecil bestemd voor Grey, ‘Our blockade of Germany’, 19 juli 1915. 
De Board of Trade hield er gelijksoortige ideeën op na. Siney, Allied Blockade, 147‐148. 
55 BNA FO 382/207, 160075: Aantekening van Hurst voor de War Trade Advisory Committee, n.d. [18 oktober 
1915] 
56 Van Manen, NOT III, 128. 
57 BNA CO 323/708, 31598: Order in Council, 4 juli 1916. Een originele verwijzing naar deze Order in Council 
heb ik niet kunnen vinden, maar in dit document wordt de inhoud ervan integraal weergegeven.  
58 NA 2.06.079/1241: UC 16 november 1915, 98, 100‐101; NA 2.06.079/1244: UC 25 april 1916, 132‐133. Van 
Manen, NOT III, 165 beweert dat ook koffie korte tijd vrij was. Die bewering wordt niet ondersteund door het 
archiefmateriaal van de Britse regering of de NOT. 
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  De NOT was niet van  te voren  ingelicht over het Britse besluit dat  tabak voortaan 
zonder  effectieve  garantie  tegen  verkoop  aan  de  vijand  mocht  worden  uit‐  en 
doorgevoerd.59 Heel blij waren Van Aalst c.s. er natuurlijk niet mee:  Indische  tabak zou nu 
stevige concurrentie krijgen van Amerikaanse soorten, waarvan een belangrijk deel uit of via 
Londen zou worden aangevoerd. En omdat de Indische tabak volgens het Agreement alleen 
op veilingen verkocht mochten worden – een beperking die voor andere tabakssoorten niet 
gold  –  zou  deze  duurder  en  dus  onaantrekkelijker  zijn  dan  de  nieuwe  concurrentie.  Als 
gevolg van de stortvloed aan tabak die Nederlandse en andere neutrale markten bereikten 
op doortocht naar Duitsland,  zakte het prijspeil even dramatisch  snel weer  in als  zij  in de 
maanden  na  juli  1915  gestegen  was. 60  Bovendien  circuleerden  in  de  Nederlandse 
handelswereld  geruchten dat de Britten binnenkort ook de  verkoop  van  koffie  ‘on  sworn 
declaration’ zouden toestaan.61 
  De  Britse  regering  besloot  echter,  onder  zware  druk  van  pers,  publieke  opinie  en 
parlement, per 4  juli 1916 de Order  in Council weer  in te trekken.62 Opnieuw werd de NOT 
totaal verrast door deze Britse regeringsmaatregel, die in principe inhield dat du moment dat 
de Order in Council van kracht werd alle niet‐Indische tabak weer aan de NOT moest worden 
geconsigneerd.63 Het probleem was echter, zo bleek op 15  juli 1916, dat nog ongeveer 70 
miljoen kilo (!) niet‐Indische tabak door opkopers was gekocht met de bedoeling om deze via 
Nederland  aan  Duitsland  te  verkopen. 64  De  Nederlandse  markt  zou,  nu  die  verkoop 
onmogelijk was geworden, totaal verzadigd raken zodat er voor andere – dus ook Indische – 
tabak voorlopig geen plaats meer  zou  zijn. Omdat de meeste  tabak gekocht was  in de VS 
slaagde de UC er in om, gebruik makend van de Britse angst de Amerikanen al te zeer voor 
het  hoofd  te  stoten,  met  de  Britse  regering  een  overgangsregeling  te  sluiten:  alle 

                                                            

59 Ook buiten de NOT kwam het bericht als een volslagen verrassing. Zie bijvoorbeeld De Telegraaf, 18 en 23 
november 1915. Dat Oppenheimer ook niet van de hoed en de rand wist, blijkt uit NA 2.06.079/1241: 
Ongedateerd en ongetiteld verslag van een gesprek tussen Oppenheimer en Van Vollenhoven over koffie en 
tabak, bijgevoegd bij UC 19 november 1915. Oppenheimer zou zich later verontschuldigen voor het feit dat de 
UC niet eerder was ingelicht; hij weet dat aan een ‘miscommunication’ in Londen. NA 2.06.079/1241: UC 23 
november 1915, 127‐128, citaat op 128. Cf. Van Manen, NOT III, 163. 
60 NA 2.06.001/10898: Gegevens betreffende Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Nederland tijdens den 
oorlog 1914‐1918, 1e gedeelte (Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, n.d. [circa 
1919]), 139. 
61 NA 2.06.079/1605, XL, 13 januari 1916, 3‐5, 
62 BNA CAB 39/17: 27e vergadering van de WTAC 'Grand Committee', 30 maart 1916, 7‐9, met bijgevoegd 
memorandum 'Tobacco. Restriction of Export' door Q. Hill (Board of Trade), 15 maart 1916 en memorandum 
'Export of Jute Bags' door "H.J.H." (War Trade Department), 28 maart 1916; BNA CO 323/708, 31598: Order in 
Council, 4 juli 1916. 
63 Sir Maurice De Bunsen (Assistant Under‐Secretary aan het Foreign Office) aan De Marees van Swinderen, 24 
juni 1916 no. 109510/16. Deze brief werd doorgestuurd aan de NOT (NA 2.06.079/1246: Hannema aan UC, 7 
juli 1916 no. 31946 afdeling II, bijgevoegd bij UC 11 juli 1916). Cf. NA 2.06.079/1246: UC 14 juli 1916, 53; 
Botterell aan NOT, 14 juli 1916 no. 2656, bijgevoegd bij UC 14 juli 1916; NA 2.06.079/1605, XCIV, 7 augustus 
1916, 1‐2. 
64 NA 2.06.079/1246: UC 18 juli 1916, 76; UC 28 juli 1916, 138‐139. Bovendien was zo’n 5 miljoen kilo op het 
moment dat de Order in Council kracht van wet kreeg, onderweg naar Nederland. 
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Amerikaanse  tabak  gekocht  en  betaald  voor  4  augustus  en  verscheept  voor  31  augustus 
1916, mocht nog "vrij" worden ingevoerd.65  
  Al snel bleek dat de Britse regering wat de “vrije aanvoer” betrof niet alleen op haar 
schreden wenste  terug  te keren, maar zelfs van plan was een  flinke stap  in  tegengestelde 
richting  te doen. Het War Trade Department had namelijk begin 1916 opdracht gekregen 
informatie  te  verzamelen  over  im‐  en  export,  productie  en  doorvoer,  en  de  resultaten 
daarvan  hadden  de  Britse  wenkbrauwen  doen  fronsen.66 Zo  was  de  koffie‐export  van 
Nederland naar Duitsland, volgens berekeningen van de WTD, gestegen van 63.348  ton  in 
1914 tot maar liefst 210.896 ton in 1915. Op 13 mei 1916 merkte Oppenheimer op dat deze 
en  soortgelijke  cijfers  in  Londen een  ‘very painful’  indruk hadden  gemaakt omdat daaruit 
bleek dat de NOT de concessies onder het Agreement was verstrekt had ‘abused’.67 Het was 
namelijk nooit de bedoeling geweest, aldus de Britse Legatie, dat productie en export naar 
Duitsland zó’n grote vlucht zouden nemen. Van Aalst en Van Vollenhoven, die bij één van 
zijn  Londense  bezoekjes  ook  al  de  wind  van  voren  had  gekregen,  hadden  tegen  deze 
klachten  geen  geschikt  weerwoord.68 Van  Aalst  zelf  gaf  toe  dat  de  Britse  argumentatie 
‘volkomen gegrond’ was: de exportmanie had  in 1915  zulke drieste hoogtepunten bereikt 
dat er voor ‘de inlandsche bevolking zelve als het ware geen kop koffie’ overschoot.  Hij was 
het dan ook helemaal met hen eens dat er een vorm van rantsoenering moest komen voor 
de “vrije” koffie. 69  

Van Aalsts deemoed was echter maar schijn, blijkt ook uit de eerste UC‐voorstellen 
voor een importplafond. Hij vond namelijk dat een rantsoen rekening moest houden met het 
feit dat de productie op Java en Sumatra de laatste jaren op ‘natuurlijke wijze’ sterk vergroot 
was (de verwachte oogst voor het jaar 1916 aan lag rond de miljoen balen). Waar de Britse 
blokkadebureaucraten  ongeveer  380.000  balen  per  jaar  in  gedachten  hadden  –  een  heel 
redelijk voorstel, gezien het feit dat de totale invoer aan koloniale koffie in Nederland anno 

                                                            

65 NA 2.06.079/1246: UC 15 augustus 1916, 290‐291; NA 2.06.079/1247: UC 25 augustus 1916, 69‐70; 
Oppenheimer aan Van Aalst, 23 augustus 1916, no. 3312 ‘very urgent’, bijgevoegd bij UC 25 augustus 1916; NA 
2.06.079/1248: UC 19 september 1916, 20‐21; UC 22 september 1916, 55; NA 2.06.079/1605, XCIV, 1 
november 1916, 5‐6; NA 2.06.079/1249: UC 10 november 1916, 177; RvB 17 november 1916, 213. Wegens 
gebrek aan scheepsruimte werd dit later nog eens verruimd: de eis werd dat de goederen op 31 augustus 
onderweg moesten zijn naar een schip dat ze naar Nederland zou brengen. De regeling gold overigens niet voor 
tabak die uit of via Groot‐Brittannië naar Nederland werd vervoerd. NA 2.06.079/1249: Botterell aan Van Aalst, 
6 november 1916 no. 4682, bijgevoegd bij UC 7 november 1916; UC 17 november 1916, 230‐231. Cf. NA 
2.06.079/1247: UC 8 september 1916, 188‐189. 
66 Zo merkte Oppenheimer op dat Nederland meer koffie importeerde dan alle Scandinavische landen bij 
elkaar. NA 2.06.079/1242: UC 8 februari 1916, 212. Cf. NA 2.06.079/1243: UC 4 april 1916, 277‐278. 
67 NA 2.06.079/1244: Botterell aan UC, 13 mei 1916, bijgevoegd bij UC 15 mei 1916. Cf. NA 2.06.079/1605, XL, 
25 mei 1916, 6‐8. Ook Allizé maakte bezwaar. Dagboek Van Aalst, 11 februari 1916, 231; 11 april 1916, 252. 
68 NA 2.06.079/1444, ‘Journaal der behandelde onderwerpen bij besprekingen te Londen door J. van 
Vollenhoven van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’, n.d., 29 februari 1916, 10; 15 maart 
1916, 45; 1 april 1916, 56; 4 april 1916, 64; 5 april 1916, 68; NA 2.06.079/1444, map ‘Copieen van 
Memorandums en gevoerde correspondentie door J. van Vollenhoven tijdens verblijf te Londen van 26‐2‐1916 
tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’: Brits ‘Memorandum’ over koffie, n.d. 
69 NA 2.06.079/1245: UC 2 juni 1916, 86‐90, citaten op 87. Cf. NA 2.06.079/1240: UC 22 oktober 1915, 642‐643; 
NA 2.06.079/1246: UC 15 augustus 1916, 302. 
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1913  320.000  balen  had  bedragen  –  ging  de  NOT  voor  de  hoofdprijs:  560.000  balen.70 
Londen reageerde woedend en gebruikte haar  inmiddels bekende stok om de NOT mee te 
slaan: op 24 juli meldde de Britse Legatie dat de NOT geen uit Indië aangevoerde koffie meer 
aan contractanten mocht uitgeven  ‘pending a  satisfactory  solution of  the question of  free 
coffee’.71 Deze mededeling veroorzaakte  in  Indië én  in Nederland grote paniek. Op 29  juli 
lag, aldus de  lokale  correspondent  van De Telegraaf, al meer dan 100.000 pikol  koffie op 
verscheping  te  wachten,  en  daar  kwam  nu  dagelijks  5.000  pikol  bij. 72  Voor  de 
cultuurmaatschappijen was  dat  een  ramp;  niet  alleen was  het  hoogst  onzeker  of  ze  hun 
koffie überhaupt konden verkopen en zich aan hun bestaande contracten konden houden, 
maar ook het opslaan en verzekeren van de koffie kostte kapitalen.73 
  Koffiehandelaren  klopten  daarom  bij  de  NOT  aan  met  het  verzoek  om  zo  snel 
mogelijk  tot  een  oplossing  te  komen.  Daarom  stuurde  de  Uitvoerende  Commissie,  die 
eigenlijk van plan was geweest tot het uiterste vol te houden, eind juli een deemoedige brief 
naar Oppenheimer waarin zij schreef akkoord te gaan met het Britse voorstel: een rantsoen 
van 384.000 balen (oftewel 23.681 ton) “vrije” koffie per jaar.74 Maar onmiddellijk nadat de 
Britten als “beloning” de afgifte van koffie weer hadden vrijgegeven, zette de UC de hakken 
weer in het zand en soebatte ruim een half jaar lang met de Britse Legatie over ingewikkelde 
vragen  als  wanneer  het  rantsoen  nou  precies  zou  ingaan,  hoeveel  een  zak  koffie  nou 
eigenlijk woog, en of het  rantsoen per  jaar of per  kwartaal berekend  zou worden.75 Deze 
tactiek leek de NOT in ieder geval een klein succesje op te leveren, want op 4 februari 1917 
legde  de  Britse  regering  zich  neer  bij  de  –  extreem  gedetailleerde  –  analyses  en 
berekeningen die de UC had aangeleverd.76  

Ook  inzake  de  andere  vrije  goederen  –  tabak  en  zuidvruchten  –  eiste  de  Britse 
regering  in het  voorjaar  van 1916 dat er  rantsoenafspraken  zouden worden  gemaakt, die 
eveneens  –  dankzij  de  vertragingstactieken  van  de  NOT  –  pas  begin  1917  werden 
geformaliseerd.  Interessant genoeg was de Britse druk om  importen  te beperken wellicht 
niet  eens  het  grootste  onderdeel  van  het  lijvige  NOT‐tabaksdossier;  een  gebrek  aan 
scheepsruimte – ik zal daar volgend hoofdstuk op terugkomen – noopte namelijk sowieso tot 
het beperken van importen. Zo sloegen in april 1916 de vakbonden van sigarenmakers alarm 
bij de Uitvoerende Commissie. De prijzen van tabak vertoonden toen namelijk, na een sterke 

                                                            

70 NA 2.06.079/1245: Bespreking op 5 juni 1916 tussen de drie NOT‐secretarissen, de NOT‐koffiecommissies en 
vertegenwoordigers van belanghebbenden, bijgevoegd bij UC 6 juni 1916, 1‐3. Cf. NA 2.06.079/1605, XL, 24 juli 
1916, 8‐10; idem, 28 september 1916, 10‐12; NA 2.06.079/1246: UC 18 juli 1916, 82‐84.  
71 NA 2.06.079/1246: UC 25 juli 1916, 120; Britse Legatie aan NOT, 24 juli 1916 no. 2834, bijgevoegd bij UC 25 
juli 1916. 
72 NA 2.06.079/1605, XL, 28 september 1916, 12‐13. Eén pikol is de last die één Indiër dragen kon aan een juk. 
Door de VOC werd deze maat gebruikt als handelsgewicht voor droge waar. Eén pikol koffie is gelijk aan 61,76 
kilo, dus er lag volgens De Telegraaf‐correspondent voor meer dan 6100 ton koffie te wachten, en de dagelijkse 
aanwas lag rond de 309 ton. Calisch en Calisch, Woordenboek, 130. 
73 NA 2.06.079/1247: UC 29 augustus 1916, 110‐111; UC 12 september 1916, 226. 
74 NA 2.06.079/1605, XL, 28 september 1916, 14. 
75 Een kort overzicht van deze discussies wordt gegeven in NA 2.06.079/1605, XL, 28 september 1916, 14‐17; 
idem: 4 december 1916, 17‐18. Begin januari 1917 moest Oppenheimer toegeven ‘geen weg meer te weten in 
de correspondentie over koffie’. NA 2.06.079/1251: UC 9 januari 1917, 13.  
76 NA 2.06.079/1251: Oppenheimer aan Van Aalst, 4 februari 1917 no. 736, bijgevoegd bij UC 6 februari 1917. 
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daling  als  gevolg  van  de  massale  invoer  vanuit  Amerika,  weer  een  stijgende  lijn  onder 
invloed van de Duitse vraag. Nu was Berlijn vooral geïnteresseerd  in de aanvoer van pure 
tabak: de Duitse  regering wilde namelijk haar eigen  tabaksverwerkende  industrie  in  stand 
houden. Zodoende kwamen de tabaksfabrieken in Nederland ernstig in de problemen: door 
de Duitse  vraag werd  de  grondstof  duurder,  terwijl  de markt  voor  sigaren  en  sigaretten 
kromp.  Als  er  niet  snel  een  manier  gevonden  zou  worden  om  goedkope  grondstoffen 
beschikbaar te maken, aldus de werknemersbonden, zouden er massa‐ontslagen vallen in de 
tabaksverwerkingssector,  die  aan  meer  dan  12.000  mensen  werk  bood.  Voor  deze 
argumenten was de UC bijzonder gevoelig,  te meer omdat dit een  ideale gelegenheid was 
om – ook  voor het oog van de  in deze  zaak  zeer geïnteresseerde pers – het  'werklieden‐
element' te laten zien dat de "kapitalistische" NOT juist ook voor hun belangen op kwam.77 
De UC  ontwierp  daarop,  samen met  de  sigarenmakers,  een weinig  subtiel  plan:  de NOT 
kondigde namelijk eind april 1916 simpelweg aan dat zij haar werkzaamheden inzake tabak 
had gestaakt en dus geen tabak meer zou vrijgeven totdat de Nederlandse sigarenfabrieken 
meer bestaanszekerheid hadden gekregen.78 
  Met  deze  stok  achter  de  deur  nodigde  Van  Aalst  alle  belanghebbenden  bij  de 
Nederlandse  tabaks‐  en  sigarenindustrie  (importeurs,  makelaars,  fabrikanten  en 
vertegenwoordigers van werknemersorganisaties)  begin  mei  ter  vergadering  uit  met  als 
doel een oplossing te bedenken voor de situatie. Zij besloten tot een drievoudige aanpak: de 
prijs van sigaren ging omhoog, er zou een aanvoerrecht worden geheven van Fl. 3,‐ op elke 
100 kg. tabak ter ondersteuning van Nederlands fabrikaat, en ten derde zou van elke bij de 
NOT  binnengekomen  tabakslading  15%  ter  beschikking  gesteld worden  aan  een  speciale 
Aankoopcommissie,  die  deze  eerlijk  (d.w.z.  aan  de  hand  van  gegevens  over  vooroorlogse 
handel)  onder  Nederlandse  sigarenmakers  zou  verdelen.  In  ruil  daarvoor  moest  deze 
fabrikant  beloven  tot  1  november  1916  geen  werknemers  te  ontslaan.  In  volgende 
distributierondes zou opnieuw tabak, tegen dezelfde voorwaarden, ter beschikking worden 
gesteld.79 

De maatregelen  leken echter al  snel overbodig  te worden, omdat de  tabaksprijzen 
vanaf najaar 1916 weer sterk daalden.80 De Duitse regering had namelijk op 7 augustus 1916 
plotseling  haar  grenzen  gesloten  voor  de  invoer  van  alle  tabak  en  rookwaren,  behalve 
sigaretten (die in Nederland nauwelijks gefabriceerd werden): een maatregel die paste in het 
kader  van  diverse maatregelen  om  de  koers  van  de mark  te  stabiliseren.81 Enkele weken 

                                                            

77 NA 2.06.079/1605, XCIII, 17 juli 1916, 1‐2. Zie voor de belangstelling in de Nederlandse pers o.a. de Nieuwe 
Courant, 18 april 1916; Algemeen Handelsblad, 19 april 1916; De Telegraaf, 21 april 1916. 
78 NA 2.06.079/1244: UC 14 april 1916, 55‐60; UC 25 april 1916, 133‐134; NA 2.06.079/1605, XCIII, 17 juli 1916, 
2‐3. 
79 NA 2.06.079/1605, XCIII, 17 juli 1916, 3‐7; NA 2.06.079/1244: Paul Voûte en J.H. Scheltema (van de 
hierboven genoemde commissie voor de beschikbaarstelling van voldoende tabak voor de binnenlandse 
industrie) aan UC, n.d. [eind april/ begin mei 1916], bijgevoegd bij UC 15 mei 1916; NA 2.06.079/1246: UC 7 juli 
1916, 15‐16; NA 2.06.079/1247: UC 5 september 1916, 167‐169, 172‐174. Een uitgebreid overzicht van de 
onderhandelingen en de genomen maatregelen is terug te vinden in De Telegraaf, 20 juni 1916. 
80 NA 2.06.079/1605, XCIV, 7 augustus 1916, 2‐3; Dagboek Van Aalst, 8 november 1916, 319‐320. 
81 NA 2.06.001/10898: Gegevens betreffende Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Nederland tijdens den 
oorlog 1914‐1918, 1e gedeelte (Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, n.d. [circa 
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later  ging  de  grens weer  open, maar  alleen  voor  tabak  opgekocht  door  een  nieuw Duits 
inkoopconsortium, opgericht om door centralisatie de prijzen naar beneden te drijven.82 Om 
te voorkomen dat deze Deutsche Einkaufs Tabaks Aktien Gesellschaft (DETAG) de markt zou 
kunnen  controleren,  hadden  Nederlandse  tabakshandelaren  zich  verenigd  in  de  VENETA 
(Vereeniging van Nederlandsche Tabakshandelaars).83 De handelaren kregen het echter aan 
de stok met koffie‐importeurs, die bang waren dat de VENETA een virtueel monopolie op de 
koffiemarkt  zou  krijgen  en  daardoor  aan  importeurs  de  verkoopprijzen  zou  kunnen 
voorschrijven.  De  importeurs  hadden  echter  een  krachtig  wapen  in  handen  om  de 
handelaars een poot uit te draaien. De VENETA moest namelijk met banken om de tafel gaan 
zitten  om  het  Duitse  schatkistpapier  te  kunnen  verdisconteren,  maar  bepaalde  banken 
(waaronder  de  Robaver)  hadden  grote  financiële  belangen  bij  koffie‐importeurs  en 
weigerden  dus  mee  te  werken.  Onder  grote  druk  van  de  Uitvoerende  Commissie,  die 
vreesde dat bij het mislukken van het VENETA‐initiatief Duitsland de hele koffiemarkt  zou 
gaan controleren, sloten beide partijen met zichtbare tegenzin een principe‐akkoord waarbij 
de importeurs bepaalde basisprijzen gegarandeerd werden.84  

Bij  de moeizame  onderhandelingen  over  het  instellen  van  importplafonds  voor  de 
"vrije"  goederen  tabak,  koffie  en  zuidvruchten  ‐  op  de  situatie  rondom  kina  zal  ik  in 
hoofdstukken 8 en 9 terugkomen ‐ vallen drie zaken op. Allereerst beschuldigden de Britse 
regering en de NOT elkaar over en weer van  schendingen van het Agreement. De Britten 
vonden  niet  dat  de UC  in  het Agreement  kon  lezen  dat  zij  zoveel  koffie  en  tabak mocht 
verkopen als het wilde, terwijl de UC volhield dat het instellen van importplafonds eigenlijk 
niet  in overeenstemming was met de  in  juli 1915 gemaakte afspraken. De Britse  regering 
bleek bovendien ten volle bereid om het aanhouden van schepen en goederen te gebruiken 
om  haar  argumentatie  kracht  bij  te  zetten;  het  enige wapen  dat  de  NOT  daar  tegen  in 
stelling  kon  brengen,  bestond  uit  vertragingstactieken.  Ten  tweede  blijkt  uit  het 
bovenstaande  ten volle dat de Britse blokkadestrategie  lang niet zo éénduidig was als wel 
eens  in de historische  literatuur wordt voorgesteld: zij was voortdurend  in ontwikkeling en 
verschillende  tactieken  streden  zo  nu  en  dan  om  voorrang.85 En  ten  derde  laten  de 
onderhandelingen rondom de Nederlandse tabaksverwerkende industrie en de VENETA zien 
hoe  ver en diep de UC  ingreep  in het economisch  leven  van Nederland  tijdens de  Eerste 
Wereldoorlog.  
 
7.5 – Pers en propaganda 
 

                                                                                                                                                                                          

1919]), 139‐140; NA 2.06.079/1605, XCIV, 1 november 1916, 7. Bovendien ging het gerucht dat Duitsland in de 
afgelopen maanden zoveel had kunnen importeren, dat het zelfs een tabaksvoorraad had kunnen aanleggen. 
82 NA 2.06.079/1247: UC 22 augustus 1916, 46‐50. 
83 NA 2.06.001/10898: Gegevens betreffende Handel, Nijverheid en Scheepvaart in Nederland tijdens den 
oorlog 1914‐1918, 1e gedeelte (Afd. Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, n.d. [circa 
1919]), 140‐142; Dagboek Van Aalst, 13 december 1916, 349; 31 januari 1917, 365‐366; NA 2.06.079/1250: UC 
2 januari 1917, 211. 
84 Dagboek Van Aalst, 16 februari 1917, 381; 19 februari 1917, 381‐382; 3 maart 1917, 393; 5 maart 1917, 393‐
394; 12 maart 1917, 400‐401; NA 2.06.079/1252: UC 9 februari 1917, 27‐35; UC 6 maart 1917, 235‐237; NA 
2.06.079/1254: UC 24 april 1917, 136‐137; UC 4 mei 1917, 224‐225. 
85 Zie ook Smith, Strategy of the Economic Weapon, 1‐2. 
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Maar hoe zichtbaarder de hand van de NOT werd, des te meer hulde de UC zich – bewust – 
in nevelen. Zij was namelijk bang dat als alle maatregelen die de NOT op eigen houtje,  in 
overeenstemming met  of  onder  zware  druk  van  de  Entente  nam,  in  de  openbare  ruimte 
bediscussieerd  zouden  worden,  dit  tot  felle  anti‐reacties  in  de  Centrale  landen  en  in 
Nederland zelf zou kunnen leiden. En dat zou er toe kunnen leiden dat de Trustmaatschappij 
niet meer zo ‘businesslike’ kon functioneren, de Nederlandse neutraliteit in gevaar kwam en 
(erger nog) de NOT‐bestuursleden grote imagoschade opliepen.86  

De UC besloot daarom al in een zeer vroeg stadium de informatievoorziening over de 
Trustmaatschappij strak in eigen hand te houden. Nog in de eerste helft van 1915 bracht de 
NOT  bijvoorbeeld  zelf  een  boek(je)  uit  onder  de  titel:  De  Nederlandsche  Overzee 
Trustmaatschappij. Haar oorsprong en werkwijze beschreven.87 De auteur was – aldus het 
voorblad – G. Keller Jr., de hoofdredacteur van het destijds veelgelezen geïllustreerde blad 
Eigen  Haard.  In werkelijkheid was  Kellers  rol  beperkt  tot  de  tekstredactie:  de  eigenlijke 
inhoud was geschreven door NOT‐secretaris Valstar en goedgekeurd door het UC‐bestuur, 
maar men gaf er de voorkeur aan het boek te presenteren als volstrekt onafhankelijk.88 Het 
boekje  had  een  dubbel  oogmerk.  Allereerst  was  het  een  praktische  gids  tot  de  vele 
afdelingen die de NOT  telde, zodat belanghebbenden snel de weg naar de relevante NOT‐
afdeling  of  –adviescommissie  konden  vinden.  Daarnaast  bevatte  het  werk  een  gekuiste 
versie  van  de  oprichting  van  de NOT, waarbij  er  sterk  de  nadruk  op werd  gelegd  dat  de 
Trustmaatschappij een  laatste  redmiddel was geweest  (‘Geen nood, geen N.O.T.!’): als de 
belligerenten  wat  meer  respect  hadden  opgebracht  voor  internationaal  recht,  was  de 
Trustmaatschappij  overbodig  geweest. Maar  de NOT‐bestuurders  probeerden  zich  ook  in 
deze noodsituatie zo “neutraal” mogelijk op te stellen. Aan iedereen (Nederlanders, Duitsers 
én  Britten)  werd  immers  dezelfde  “dienst”  aangeboden,  maar  ‘aangezien  het  grootste 
gedeelte van den aanvoer van de door ons  land benoodigde goederen overzee geschiedt’ 
was het vooral de Entente geweest die van dit aanbod gebruik had gemaakt.89  
  Aanvankelijk  werd  zowel  deze  (summiere)  informatie  als  de  NOT  zelf  bij  het 
Nederlandse  publiek  zeer  gunstig  beoordeeld.  Ook  de  Nederlandse  zakenwereld  toonde 
gedurende  1915  zich  over  het  algemeen  heel  tevreden  over  het  werk  van  de 
Trustmaatschappij. 90 Maar  al  snel  kwamen  er  ook  kritische  stemmen  op.  Zo  werd  er 

                                                            

86 NA 2.06.079/1244: UC 25 april 1916, 129; NA 2.06.079/1246: UC 4 augustus 1916, 209. De informatiestilte 
van de NOT was overigens ook tijdgenoten opgevallen, zie bijvoorbeeld Van der Mandere, 'Twee belangrijke 
crisislichamen', 197 en Voogd, 'Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij', 788. Cf. Jonker en Sluyterman, 
Thuis op de wereldmarkt, 222. 
87 Keller, NOT. In 1916 verscheen overigens een tweede, uitgebreide druk. Overigens was al in de eerste helft 
van 1915 een kort overzichtje gepubliceerd van de werkzaamheden van de NOT, geschreven door ene J.V. 
(vermoedelijk een pseudoniem voor Joost van Vollenhoven), in het populaire geïllustreerde weekblad Eigen 
Haard. Daarin werd uitgelegd dat de NOT‐maatregelen dienden om het scheepvaart‐ en handelsverkeer weer 
enigszins op gang te brengen, zo goed en zo kwaad als de oorlogsomstandigheden en (vooral) de 
oorlogvoerenden dat toe stonden. "J.V.", 'Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij'. 
88 NA 2.06.079/1605, LVII, 27 januari 1916, 1. Keller werd overigens wel gewoon betaald door de NOT. 
89 Keller, NOT, 6‐49, citaten op 8, 24. 
90 NA 2.06.079/1242: UC 21 januari 1916, 91; NA 2.06.079/1247: UC 25 augustus 1916, 79‐80; NA 
2.06.079/1250: ‘De N.O.T. en de Handel’, n.d., bijgevoegd bij UC 5 december 1916, pp. 1‐54. Deze brochure 
bevat uittreksels van de verslagen van de verschillende Kamers van Koophandel over het jaar 1915. 
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bijvoorbeeld luidkeels geklaagd door mensen die, naar eigen mening uiteraard ten onrechte, 
op de Zwarte Lijst geplaatst waren.91 Anderen vonden dat de NOT alleen opkwam voor big 
business:  terwijl de  kleintjes het  kind  van de  rekening werden  verdienden  ‘de  groote  lui’ 
dankzij  de  Trustmaatschappij  bakken  met  geld. 92  En  weer  anderen  beschuldigden  de 
Trustmaatschappij  er  van  bewust  bepaalde  bedrijven  kapot  te  willen  maken. 93  De 
Uitvoerende Commissie voelde zich hierdoor, en niet voor het  laatst, gedwongen om haar 
critici  te pareren. Zij  liet een hoofdartikel  in het Algemeen Handelsblad van 30 september 
1915  plaatsen  waarin  enkele  voorbeelden  werden  gegeven  van  de  strikt  eerlijke  en 
onbaatzuchtige wijze waarop  zij haar  taak  als  rechter,  jury en beul over het Nederlandse 
zakenleven vervulde.94  

Maar in de nazomer van 1915 kreeg de NOT opnieuw forse kritiek voor haar kiezen. 
Boze  tongen  beweerden  namelijk  dat  de  boetes  die  de  NOT  hief  niet,  zoals  de 
Trustmaatschappij zelf beweerde, exclusief ten goede kwamen aan het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité 1914, maar voor een belangrijk deel aan de Britse  regering moesten worden 
overgemaakt.95 Geruchten over het bestaan van een ongezond nauwe band tussen Londen 
en  de  NOT  werden  nog  verder  aangewakkerd  door  berichten  in  de  Duitse  pers,  die  in 
hoofdstuk  5  al  kort  ter  sprake  zijn  gekomen.  De  Rheinisch‐Westfälische  Zeitung  en  het 
Hamburger Fremdenblatt   begonnen  in de  zomer van 1915  zelfs een ware anti‐campagne 
tegen  de  NOT,  die  ook  in  de  Nederlandse  pers  niet  onopgemerkt  bleef.96 Beide  Duitse 
kranten beweerden met grote stelligheid – en bepaald niet onterecht – dat het bestaan van 
de NOT de neutraliteit van binnenuit uitholde wegens de steun die zij vroeg en kreeg van de 
Nederlandse regering.97 
  De Duitse krantenberichten  trokken de aandacht van zowel de NOT als de minister 
van  Buitenlandse  Zaken.  Het  beviel  Loudon  namelijk  absoluut  niet  dat  de  Nederlandse 
regering  in één adem werd genoemd met de NOT, des te minder omdat de Duitse kranten 
Berlijn opriepen  sancties  te  treffen  tegen de Nederlandse  staat om deze  te  straffen  voor 
haar houding  jegens de Trustmaatschappij. Hij gaf gezant Gevers daarom opdracht om, zo 
mogelijk, ingezonden stukken in Duitse kranten te plaatsen waarin al te drieste stukken van 

                                                            

91 In De Telegraaf, 22 juli 1916 Avondblad, verscheen zelfs een oproep waarin mensen die zich ten onrechte op 
de Zwarte Lijst geplaatst zagen, zich konden melden om zo gezamenlijk een rechtszaak te beginnen tegen de 
Trustmaatschappij. Hier is, bij mijn weten, niets van terecht gekomen. Dit hield individuen niet tegen om de 
verantwoordelijken direct te benaderen. Een huisvader wiens bedrijf op deze wijze door de NOT geruïneerd 
was, dreigde Van Aalst in een emotionele brief zelfs met het Laatste Oordeel: ‘Dan zullen voor den Troon van 
den Aller Heiligste God verschijnen een man, een vrouw en vijf kinderen, die U zullen aanwijzen zeggende, “Het 
was deze die ons schond.”’ NA 2.21.261.34: W. Willemsen aan Van Aalst, 27 juni 1921. 
92 NA 2.06.079/1240: UC 10 september 1915, 477‐478. 
93 Enkele van deze bedrijven richtten zelfs een ‘Anti‐N.O.T.’ en dreigden in een brief de Trustmaatschappij met 
actie, waar overigens nooit iets van terecht kwam. NA 2.06.079/1240: UC 3 september 1915, 436‐437; UC 7 
september 196, 442; RvB 14 september 1916, 485‐486. 
94 Algemeen Handelsblad, 30 september 1915. Cf. NA 2.06.079/1605, LII, 18 januari 1916, 1. 
95 NA 2.06.079/1240: UC 27 augustus 1915, 391; UC 10 september 1915, 479; RvB 14 september 1915, 481‐482 
96 De rol van het Fremdenblatt wordt uit de doeken gedaan in NA 2.06.079/1245: ‘Ontwerp‐communiqué’, 2 
juni 1916, bijgevoegd bij UC 2 juni 1916, die van de Rheinisch‐Westfälische Zeitung in De Nieuwe Courant, 10 
juli 1915. 
97 Deze berichten wordt aangehaald in De Nieuwe Courant, 10 juli 1915 en in de Maasbode, 12 augustus 1915. 
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de  Zeitung  en  het  Fremdenblatt  werden  tegengesproken. 98 Aanvankelijk  kreeg  Gevers 
daarbij  zelfs  steun  van het Auswärtiges Amt.  Johannes  verklaarde namelijk op 2 augustus 
1915 dat de Duitse  regering nog het volle vertrouwen  in de NOT had, goederen aan haar 
wilde laten consigneren en dus haar best zou doen om de ontstane controverse de kop in te 
drukken.99 Dat had enig effect: de Rheinisch‐Westfälische Zeitung kondigde bijvoorbeeld  in 
een zuur hoofdartikel aan de strijdbijl voorlopig te begraven.100 Het KB van 7 augustus 1915 
verpestte de verhouding tussen NOT en Berlijn echter zodanig dat deze  laatste de kranten 
weer vrij spel gaf naar believen het vuur  te openen op de  ‘englisch‐holländische Trust’.101 
Hoewel  Gevers  en  de  Nederlandse  consuls  in  Duitsland  regelmatig  weerwoord  bleven 
bieden, bleef de Duitse pers uitgesproken negatief over de NOT. Dat bleef echter voorlopig 
nog zonder politieke gevolgen voor de Nederlandse regering.102 
  Voor de NOT had, zeker na 1915, het herwinnen van het vertrouwen van het Duitse 
publiek absoluut geen hoge prioriteit.103 De UC was wél bezorgd over het effect dat al die 
anti‐NOT‐artikelen  in  Duitsland  zouden  hebben  op  de  Nederlandse  pers,  die  al  enkele 
kritische  stukken had overgenomen. Zij gaf daarom enkele persberichten uit waarin werd 
becijferd  dat  alle  NOT‐baten,  na  aftrek  van  operationele  kosten,  aan  het  Steuncomité 
werden overgemaakt. 104 In oktober 1915 kreeg dit persoffensief een vervolg toen de UC een 
bericht in alle grote kranten plaatste waarin enkele veelgehoorde “Duitse” klachten tegen de 
NOT werden weerlegd. Daarin werd  in alle toonaarden ontkend dat de NOT ‘een strijds‐ of 
machtsmiddel  in handen van één der oorlogvoerende mogendheden’ zou zijn. Integendeel: 
de Trustmaatschappij werkt zuiver en alleen ‘in het Nederlandsche belang’. Bovendien werd 
benadrukt  dat  de  beperkende  maatregelen  op  handelsgebied  te  wijten  waren  aan  de 
oorlogvoerenden,  en  dat  de NOT  alles  op  alles  zette  om,  ondanks  de  immense  druk  die 
Entente én Centralen op haar uitoefende, door middel van stille diplomatie de Nederlandse 
handel  zoveel  mogelijk  te  vrijwaren  van  de  desastreuze  gevolgen  van  de  economische 
oorlogvoering. Daarom had het helemaal geen zin om de NOT weg te wensen. Want: 

 
[A]ls  de  N.O.T.  morgen  haar  arbeid  staakt,  dan  is  daarvan  het  gevolg:  niet  dat  de 
oorlogvoerenden elkaars handel minder zullen benadeelen – dat hangt immers uitsluitend 
af van hun physieke macht  ter zee of  te  land  ‐  , en niet dat de Nederlandsche belangen 
meer  vrijheid  van  beweging  zullen  genieten; maar  enkel  en  alleen  een  ongebreidelde 
toepassing  van  oorlogs‐  en  repressaillemaatregelen  ook  ten  nadeele  van  de 

                                                            

98 NA 2.05.23/839, 26332/7394: Loudon aan Gevers, 2 juli 1915. 
99 NA 2.05.23/839: Gevers aan Loudon, 2 augustus 1915 no. 10404/3065. 
100 Rheinisch‐Westfälische Zeitung, 23 augustus 1915. 
101 Citaat uit Rheinisch‐Westfälische Zeitung, 30 augustus 1916, no. 678. Cf. NA 2.06.079/1241: UC 3 december 
1915, 187‐189; Verslag van een bijeenkomst tussen Posthuma en de UC op 7 december 1915, waarbij ook 
tegenwoordig zijn Everwijn, Snouck Hurgronje en C. van Hoek, bijgevoegd bij UC 9 december 1915, 3; NA 
2.05.23/701, 28845: Linthorst Homan aan UC, 30 november 1915, no. 3890; idem, 28845: Loudon aan Gneist, 
15 december 1915. 
102 NA 2.05.23/839, 44151: Gevers aan Loudon, 17 september 1915. 
103 NA 2.06.079/1246: UC 18 juli 1916, 70‐71. 
104 NA 2.06.079/1240: UC 24 september 1915, 524. Dit was overigens zeer tegen de zin van het Steuncomité 
zelf, die beweerde dat ruchtbaarheid geven aan de grote vrijgevigheid van de NOT andere potentiële gulle 
gevers er wel eens van zou kunnen overtuigen de beurs toch maar gesloten te houden. 
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tusschenliggende neutralen. […] De oorlogvoerenden daarentegen lijden behalve dit eene, 
dat  ook  hun  eigen  onderdanen  den  handel  met  afnemers  in  Nederland  geheel  of 
grootendeels zouden moeten opgeven; maar onder de tallooze offers van den oorlog zinkt 
dit nadeel voor hen in het niet.105 

 
De critici lieten zich ondanks (dankzij?) deze strenge en hooghartige vermaning bepaald niet 
de mond snoeren.106 Daarom besloot de NOT om vanaf november 1915 haar public relations 
voortaan  maar  extern  aan  te  besteden.  Daartoe  werd  in  het  diepste  geheim  een 
overeenkomst gesloten met het Centraal Correspondentie Bureau voor Dagbladen M.S. Vaz 
Dias, met als doel om geautoriseerde en goedgekeurde nieuwsberichten gerelateerd aan de 
Trustmaatschappij  in  de  Nederlandse  kranten  geplaatst  te  krijgen.  J.J.  Belinfante  werd 
aangewezen om, op basis van door de UC aangereikte informatie, de stukjes op te stellen en, 
na goedkeuring van diezelfde UC, aan het Nederlandse journaille aan te bieden.107 Deze vaak 
sterk  polemische  stukjes  hadden  de  vorm  van  (gefingeerde)  interviews, waarin  aan NOT‐
kopstukken als Van Aalst, Van Vollenhoven of secretarissen Valstar en Van der Goes werd 
gevraagd te reageren op recente gebeurtenissen, of om hun  licht te  laten schijnen over bij 
het publiek gerezen vragen. 
  Een  schoolvoorbeeld  van de wijze waarop de NOT de oppositie de mond  snoerde 
vormt  haar  reactie  op  het  pamflet  Vier  brieven  over  de  N.O.T.108 Dit  anonieme  boekje 
verscheen  in  augustus  1916  en  raakte  kennelijk  een  gevoelige  snaar, want  na  korte  tijd 
volgde al een tweede druk. Het pamflet had de vorm van een korte briefwisseling tussen een 
Amsterdamse koopman  (aangeduid als “A.”) en zijn Nederlandse vriend en branchegenoot 
(“B.”) die in ‘Dusseldorp’ werkzaam was. “B”, zo wordt uitgelegd in de inleiding, geeft weer 
hoe er in Duitsland over de Trustmaatschappij wordt gedacht, terwijl “A.” als weerlegging de 
door de NOT zelf gebezigde argumentatie gebruikt. “A” stelt bijvoorbeeld dat de oprichting 
van  de  NOT  nodig was  om  een  ‘algemeene  ramp’  te  voorkomen,  dat  de  NOT  een  echt 
Nederlands  initiatief  is en dat  zij  zelfs  indirect Duitsland  ten  goede  komt, waarbij hij  zich 
bedient  van  het  kromme  en  weinig  accurate  argument  dat  de  Duitsers  dankzij  de  NOT 
minder in het buitenland kunnen kopen waardoor zij er ‘finantieel’ beter voor staan dan de 
kooplustige Entente‐landen. “B” stelt daarentegen dat alle neutralen, zowel burgers als hun 
regeringen, de plicht hebben zich te weer te stellen tegen  inbreuken op het  internationaal 
recht. Omdat de NOT de Britse blokkade  van Duitsland helpt mogelijk  te maken,  is  zij  ‘in 
wezen niet neutraal’. De Nederlandse regering  is dat nog wél, maar de toenemende macht 
van de NOT maakt dat op economisch gebied steeds meer  irrelevant. ‘Ik geloof niet’, aldus 
“B”, ‘dat er een zakenman in Holland gevonden kan worden, die ontkent, dat de N.O.T. een 
nevenregeering  is,  en wel,  om  het  eerlijk  te  zeggen,  eene  die  naast  Nederlandsche  ook 
Engelsche belangen dient.’109 

                                                            

105 NA 2.06.079/1240: Perscommuniqué van de NOT, n.d. [begin oktober 1915], bijgevoegd bij UC 8 oktober 
1915.  
106 Zie voor een overzichtsartikel van de voortdurende kritiek op de NOT Voogd, 'Handelskroniek', 840‐843. 
107 Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 162; Manasse, 'Vaz Dias'; Manasse, 'Belinfante'. 
108 Vier brieven. In 1916 verscheen ook een Duitstalige versie van dit boek. Hollands NOT. 
109 Vier brieven, citaten op 5 en 19. 
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  De  Vier  brieven maakten  in  Nederland  nogal wat  los.  Besprekingen  van  het  stuk 
(onder  andere  in  de  Nieuwe  Courant,  de  Economist  en  Het  Vaderland)  waren  positief: 
laatstgenoemde krant stelde zelfs  'dat  ieder, die een objectieven  indruk wil verkrijgen van 
het wezen van de N.O.T., goed zal doen zich de brochure aan  te schaffen'.110 Het was dus 
hoog  tijd  voor  een  tegenzet,  die  kwam  in  de  vorm  van  een  door  Van  Vollenhoven  en 
Belinfante opgesteld pamflet dat op 11 september 1916 werd gepubliceerd, getiteld Twee 
gesprekken over de N.O.T.111  In dit (anonieme) boekje, dat in titel en vorm duidelijk verwijst 
naar de Vier brieven, worden de fictieve gesprekken weergegeven tussen de Opsteller (“O.”) 
van het stuk en zijn zakenvriend (“Z.”). “O.” en “Z.” hebben net de Vier brieven gelezen, en 
“O.” is nogal onder de indruk. “Z.”, daarentegen, weet wel beter. Hij wijst “O.” er op dat de 
‘pro‐Duitschheid’  er  bij  de  Vier  brieven  behoorlijk  dik  bovenop  ligt,  en  dat  de  meeste 
informatie  daarin  ontleend  is  aan  de  bevooroordeelde  ‘beuzelpraat’  van  het  Hamburger 
Fremdenblatt. Bijzonder  interessant  is het  feit dat  “Z.” geenszins ontkent dat de NOT een 
nevenregering vormt: 
 

Dat de N.O.T. er in geslaagd is zich die machtspositie te verschaffen, waardoor zij, ondanks 
het mopperen van enkele belanghebbenden, onzen handel en daardoor ons land in dezen 
crisistijd tot zegen is geworden, is, naast den invloed der omstandigheden, te danken aan 
de uitnemende organisatie van die instelling en aan het talent, de energie, de reputatie en 
het prestige in binnen‐ en buitenland van hare leiders. Een krachtige N.O.T., krachtig naar 
binnen  en  naar  buiten, was  in  deze  tijden  een  levensvoorwaarde  voor  ons  economisch 
voortbestaan.  Aan  de  Regeering,  die  in  deze  moeilijke  omstandigheden  reeds  zoo 
ontzettend veel te doen had, heeft zij door hare regelingen veel arbeid bespaard en door 
hare adviezen meermalen den goeden weg gewezen,  terwijl haar diplomatiek optreden 
vaak door den goeden naam, waarin zij zich bij de Entente verheugt, met succes bekroond 
is. Dank zij de N.O.T. is het mogelijk geweest onzen handel […] een veel grootere mate van 
vrijheid te laten dan het geval ware geweest, als de Regeering zelve ten deze had moeten 
ingrijpen. Dank  zij de N.O.T.  is bereikt, dat het economisch  leven  zoo weinig mogelijk  is 
ontwricht […].112 

 
“O.” moet alleen wel goed  in zijn oren knopen dat de NOT maar één broodheer heeft: de 
Nederlandse economie. Zij zal alles doen, zelfs  impopulaire maatregelen nemen, om die te 
beschermen. Ook met het argument dat de NOT niet neutraal zou zijn, wordt korte metten 
gemaakt.  Omdat  de  NOT  een  particuliere  organisatie  is,  mag  zij  zelf  kiezen  welke 
voorwaarden zij stelt aan de handel; en zij kiest er in het geval van overzeese invoer vrijwillig 
voor zich te conformeren aan de eisen die de Entente stelt. Dat doet zij niet graag, maar het 
is niet aan Nederland maar veeleer aan Duitsland om de Entente het overwicht  ter zee  te 

                                                            

110 Nieuwe Courant, 19 augustus 1916; 15 september 1916. Cf. Voogd, 'Nederlandsche Overzee 
Trustmaatschappij', 790‐794 voor een overzicht van reacties in de pers op de Vier brieven. 
111 Twee gesprekken. Ik heb de Twee gesprekken overigens niet in een Nederlandse bibliotheek kunnen vinden. 
Er ligt wel een exemplaar in het persoonlijk archief van UC‐lid Hintzen (GAR 525). Zie voor de 
publicatiegeschiedenis NA 2.06.079/1605, LVII, 25 januari 1917, 2‐4; idem, XCIX, 11 september 1916, 1‐11; 12 
september 1916, 12 
112 Twee gesprekken, 13‐14. 
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ontnemen. Duitsland is daar toe niet in staat, dus waarom verwacht men dan dat Nederland 
dat wel zou zijn?113 

Door er  continu op  te wijzen dat  alle door de NOT  veroorzaakte overlast eigenlijk 
direct  te wijten was  aan  de  Entente,  dat  eventuele  twijfels  over  de  neutraliteit  terug  te 
voeren waren op de oorlogsomstandigheden, en opmerkingen betreffende de band met de 
Britten  werden  begraven  onder  ad  hominem‐aanvallen  en  beschuldigingen  van 
Duitsgezindheid, kon de Trustmaatschappij de meeste aanvallen wel pareren. Daarbij kregen 
de UC en Belinfante bovendien opvallend veel ruimte van de Nederlandse dagbladpers om 
hun visie voor de dag te brengen, getuige bijvoorbeeld ook de bijzonder gunstige recensie 
van Twee gesprekken.114 Dat lag deels aan de goede relaties tussen individuele NOT‐leden en 
bepaalde  bladen.  Van  Aalst  had  bijvoorbeeld  goede  contacten  met  het  Amsterdamse, 
liberale Algemeen Handelsblad. Aan het hoofd van deze krant stond Charles Boissevain, telg 
uit  een  invloedrijke  Amsterdamse  zakenfamilie.115 Ook  L.J.  Plemp  van  Duiveland,  die  de 
functies  van  hoofdredacteur  van  De  Nieuwe  Courant  en  voorzitter  van  de  invloedrijke 
Nederlandsche Journalisten Kring (NJK) combineerde, was de NOT goed gezind. De NJK had 
zich  aan  het  begin  van  de  oorlog  vierkant  achter  het  neutraliteitsbeleid  van  de  regering 
geplaatst, en Plemp  van Duiveland  vond het  steunen  van de NOT daar  kennelijk goed bij 
passen. Zijn hulp zal  individuele  landelijke kranten, die over het algemeen overigens weinig 
aansporing  nodig  hadden  om  zich  strikt  neutraal  op  te  zetten,  over  de  streep  hebben 
getrokken om de NOT  te  steunen, of  in elk geval niet  te hard af  te  vallen.116 Desondanks 
bleef  de  NOT‐kritiek  aanhouden,  en  moest  de  Trustmaatschappij  zich  continu  blijven 
verdedigen. 

Ook in de Entente‐landen kreeg de NOT de nodige aandacht van de pers. ‘[A] stroke 
of genius of  the great Dutch merchant and organizer, Mr. Van Aalst’, oordeelde de Britse 
Economist  bijvoorbeeld  enthousiast  op  1  april  1916,  daarbij  opmerkend  dat  de NOT  zijn 
succes dankte aan het  feit dat haar  leiders niet werden beperkt door  ‘abstract  theories of 
international relationships’, maar praktische mannen waren die inzagen dat de Nederlandse 
economie zich nu eenmaal moest aanpassen aan de oorlogsomstandigheden en (dus) aan de 
eisen van de Entente.117 Maar naast lovende woorden kreeg de NOT, net als in Nederland én 
Duitsland, al snel ook  forse kritiek te verwerken  in de Entente‐pers.  In de zomer van 1915 

                                                            

113 Twee gesprekken, 24‐25 
114 Zie bijvoorbeeld Nieuwe Courant van 17 januari 1917. Een uitzondering vormde het wel zeer pro‐Duitse blad 
De Toekomst. De editie van 23 december 1916 bevatte bijvoorbeeld een hoofdartikel getiteld 'Is de N.O.T. een 
Nederlandsche instelling?', een vraag die uiteraard negatief werd beantwoord. De UC vond echter dat de Twee 
gesprekken de geruchten betreffende het “Britse gehalte” van de NOT wel genoeg de kop in hadden gedrukt, 
en dus werd besloten geen aparte reactie te publiceren. NA 2.06.079/1605, CIV, 22 januari 1917, 1‐3. Voor 
meer informatie over De Toekomst, zie Tames, Oorlog voor onze gedachten, 60‐65, 68‐70; Moeyes, Buiten 
schot, 223‐224. 
115 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 29; Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 33. Boissevains broer was 
bijvoorbeeld de oprichter van de SMN. 
116 Zie over Plemp van Duiveland en de NJK Broersma, 'Botsende stijlen', 44, 47‐49. De UC had bijvoorbeeld in 
de zomer van 1916 Plemp van Duivelands hulp ingeroepen om bepaalde anti‐NOT‐stukken tegen te spreken 
(NA 2.05.23/839, 37781, Joost van Vollenhoven aan Loudon, 6 augustus 1915). Dat deed hij met verve (Nieuwe 
Courant, 2 augustus 1915). 
117 The Economist, 1 april 1916, 618‐619. 
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schreven Franse kranten als Le Figaro, La Liberté en Le Petit Journal dat de NOT maar half 
werk  leverde: de Duitsers hadden  immers nog steeds  te eten!118 Nog  in maart 1916 sprak 
L’Oeuvre van een blokkade die dankzij de NOT slechts ‘illusoire’ of zelfs ‘pour rire’ kon zijn119, 
terwijl  in  Engeland  de  Daily  Mail  –  onderdeel  van  het  media‐imperium  van  Alfred 
Harmsworth, beter bekend als Lord Northcliffe – en de extreem‐conservatieve Morning Post 
zelfs van (respectievelijk) de  ‘sham’ en de  ‘makebelieve blockade’.120 Door zo  fel te ageren 
tegen de NOT bekritiseerden deze kranten  impliciet het Britse regeringsbeleid, dat te  ‘soft’ 
zou  zijn  tegenover  neutralen  en  daarom  niet  de  economische  druk  op  Duitsland  en 
Oostenrijk‐Hongarije  zou  durven  uit  te  oefenen  die  nodig  was  om  hen  tot  overgave  te 
dwingen.121 
  Zowel de UC als Loudon waren bang dat de aanvallen op de blokkade en de neutralen 
zouden kunnen leiden tot een kentering in de publieke opinie, die de Entente‐regeringen tot 
een hardere  lijn  jegens de Nederlandse regering en de NOT zou dwingen.122 Net als  in het 
geval van de Duitse pers schakelde Loudon daarom het Nederlandse diplomatieke corps  in 
om deze berichten tegen te spreken.123 Met hulp van door Treub en Posthuma aangeleverd 
cijfermateriaal  werd  bijvoorbeeld  een  overzicht  samengesteld  van  im‐  en  exporten 
gedurende 1915, om de Britse jingo‐pers er van te kunnen overtuigen dat er wel degelijk een 
behoorlijke  teruggang  te constateren was  in de doorvoer via Nederland naar Duitsland.124 
Loudon hielp de NOT bovendien bij het verspreiden van wat met een beetje fantasie “NOT‐
propaganda” mag worden  genoemd:  de UC  liet  namelijk  in  1917  het  boekje  van  Keller  / 
Valstar  in het Engels vertalen als The Netherlands Oversea Trust:  its origin and work125, dat 
door Hare Majesteits Gezanten en consuls werd verspreid over het hele Britse Empire en de 
Verenigde Staten. 126 

                                                            

118 Zie bijvoorbeeld Nieuwe Courant, 10 juli 1915 en 2 augustus 1915 avondblad. 
119 NA 2.05.23/840, 15733: De Stuers aan Loudon, 18 maart 1916 
120 Geciteerd in Chatterton, Big blockade, 237. Cf. Bell, A history of the blockade, 408. Het karakter van The 
Morning Post is ontleend aan McEwen, 'Northcliffe', 660. 
121 NA 2.05.23/840, 20998: De Marees van Swinderen aan Loudon, 29 januari 1916: ‘Waar echter de bedoelde 
persorganen de plank geheel missloegen was in hunne verwachtingen omtrent de resultaten door een 
blokkade te verkrijgen. Zij begingen hier weer de onjuistheid ook op militair gebied voortdurend aan het licht 
tredend: miskenning der superieure organisatie van den vijand en toeschrijving van het negatieve succes aan 
op zich zelf staande vermeende fouten en misslagen hunner eigen administratie.’ 
122 NA 2.06.079/1246: UC 25 juli 1916, 127. 
123 Zie bijvoorbeeld NA 2.05.23/838, 28362: A.M.D. baron Sweerts de Landas Wyborgh, Nederlands gezant te 
Petrograd, aan Loudon, 23 juni 1915; idem, 41027: Sweerts de Landas Wyborgh aan Loudon, 20 augustus 1915 
no. 1306/309; idem, 16938: Loudon aan A.L.E. ridder De Steurs, 14 mei 1915 afd. II B no. 19299, ‘spoed’; NA 
2.05.23/840, 22370: De Stuers aan Loudon, 25 april 1916. 
124 NA 2.05.23/838: memorandum CNH, ‘L’Allemagne ravitaillée par la Hollande?’, 29 juni 1915; NA 
2.05.23/840, 7904: Treub aan Loudon, 9 februari 1916 no. 11769/7, met bijgevoegd Stipriaan Luiscius aan Th. 
H. Stockwell, 26 januari 1916 en ‘Statistics of import and export of wheat, rye, barley, maize, oats, beans, peas, 
flour, meals and cakes from oleagenous seeds, nuts and kernels in 1912‐1915 (in tons of 1000 kgs.)’, n.d. 
125 Keller, Netherlands Oversea Trust. 
126 De aanleiding van deze gezamenlijke actie was een verzoek vanuit de VS om meer informatie over de NOT. 
NA 2.05.23/840, 17750: Van Rappard aan Loudon, 20 maart 1916 no. 1328/74; ibidem, 17750: Loudon aan Van 
Rappard, 6 juni 1916; NA 2.06.079/1605, LVII, 11 juni 1917, 4‐5.  De vertaling van het boekje was van E. 
Norgrove Cox, in het dagelijks leven redacteur van de drietalige knipselkrant La Gazette de Hollande / 
Holländische Nachrichten / Holland News. NA 2.06.079/1605, LVII, 11 juni 1917, 9‐10. De hulp van Buitenlandse 
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   Omgekeerd nam de UC de Nederlandse regering in bescherming. Telkens wanneer er 
berichten  werden  gepubliceerd  over  onenigheid  tussen  NOT  en  regering  inzake 
handelspolitiek, werden deze door Van Aalst c.s. ten stelligste ontkend.127 Daarnaast  lieten 
Van Aalst en Van Vollenhoven  zich met enige  regelmaat  interviewen  in de Britse pers en 
legden daar geruststellende  verklaringen over de werking  van de Trustmaatschappij af.128 
Bovendien werd begin februari 1916 een  journalist van de zeer kritische Daily Mail, Robert 
Segar, naar Nederland uitgenodigd om uit eigen hand te mogen vernemen hoe grondig de 
Trustmaatschappij haar werk wel niet deed. Hij werd gelogeerd  in het chique Haagse Hotel 
des Indes en zou ongelimiteerde toegang tot de NOT en haar vele (sub)commissies krijgen. 
Maar zijn eerste  interview met Van Aalst  liep meteen al  in de soep: Segar dacht dat er  in 
Amsterdam  was  afgesproken,  terwijl  Van  Aalst  aan  de  UC‐burelen  in  Den  Haag  zat  te 
wachten. Het vervolg van Segars bezoek verliep al niet te veel gelukkiger. Hoewel hij  in de 
dagen na dit misverstand uitvoerig was  rondgeleid en onder de statistieken was bedolven 
bleek  op  14  februari  dat  hij  –  tegen  de  gemaakte  afspraken  in  –  op  eigen  houtje  al 
telegrafisch kopij naar Groot‐Brittannië had gestuurd. Op basis daarvan was de Daily Mail 
een artikelenreeks begonnen, 'ten betooge, dat de N.O.T. niet in het minst heeft verhinderd, 
dat de Duitschers van al het noodige worden voorzien' (aldus een beteuterde Belinfante). Op 
sterk aandringen van Hintzen en Van Vollenhoven werd daarop besloten om, met behulp 
van door de Afdeling Statistieken verzameld cijfermateriaal, een repliek  in de Nederlandse 
en de Britse pers te plaatsen.129 Vooral de laatste regels van het stuk verklappen dat de UC 
met de publicatie van de brochure een verborgen agenda had. Het was, naast een aanklacht 
tegen  de  “valse”  beschuldigingen  van  de  Daily  Mail  (waarbij  onbetrouwbare  Britse 
statistieken werden bestreden met al even onbetrouwbare Nederlandse), ook bedoeld als 
waarschuwing aan de Britse regering: 

 
Het valt […] zeer te bejammeren, dat de Entente‐Mogendheden, waarschijnlijk als gevolg 
van  de  steeds  weer  terugkeerende  onjuiste  mededeelingen  in  de  pers  omtrent  de 
onvoldoendheid  van  de  genomen maatregelen,  van  welke  bewering  de  ongegrondheid 
hierboven  toch  wel  afdoende  is  aangetoond,  veel  te  achterdochtig  zijn  geworden  en 
daardoor helaas dikwijls den aanvoer van goederen hebben verhinderd, die hier werkelijk 
bona  fide  voor  Nederland  hoog  noodig waren, waardoor  aan  verschillende  industrieën 
enorm  nadeel  werd  berokkend  en  in  vele  gevallen  plotselinge  ongemotiveerde 

                                                                                                                                                                                          

Zaken bij het verspreiden van dit boekje blijkt onder andere uit NA 2.05.23/841, 39659: Nederlands Consulaat‐
Generaal te Londen aan Loudon, 7 augustus 1917; idem, 41092: NOT aan Loudon, 27 augustus 1917; idem, 
58429: Nederlands Consulaat te Kaapstad aan Loudon, 9 oktober 1917. 
127 De Telegraaf, 31 december 1915 Ochtendblad met daarin berichtgeving uit Le Matin; Nieuwe Courant 14 
januari 1916, met daarin een vertaald bericht uit de Daily Mail. Cf. NA 2.06.079/1605, XXXVII, 5 januari 1916, 1; 
idem, 19 januari 1916, 1. 
128 Zie voor interviews met Van Aalst bijvoorbeeld Manchester Guardian, 15 januari 1915; The Times, 9 
november 1915. Van Vollenhoven liet zich in maart 1916 ondervragen door de Times en de Evening Standard. 
NA 2.06.079/1444, map ‘Journaal der behandelde onderwerpen bij besprekingen te Londen door J. van 
Vollenhoven van 26‐2‐1916 tot 17‐3‐1916 en van 31‐3‐1916 tot 10‐4‐1916’, 2 maart 1916, 16; 10 maart 1916, 
36. 
129 NA 2.06.079/1605, LXVI, 19 februari 1916, 1‐4, citaat op 1. Een eerste versie van dit stuk werd door de UC 
als ‘heel mooi’ betiteld, maar ook als te pro‐Entente. Een steviger, tweede versie werd, na door Everwijn te zijn 
goedgekeurd, in een kleine oplage van 150 exemplaren gedrukt. NA 2.06.079/1605, LXVI, 29 februari 1916, 5. 



 

279 

 

prijsverhoogingen ontstonden.  […] Het  is daarom  te hopen, dat bij  verheldering  van het 
inzicht  in de werking  van het  stelsel  [der] N.O.T. deze onjuiste  voorstellingen  in de pers 
haar  doel meer  en meer  zullen missen  en  dat  zoodoende weldra  het  oogenblik  zal  zijn 
aangebroken,  waarop  deze  hinderlijke  en  onnoodige  bemoeilijking  van  onze  nijverheid 
voorgoed tot het verleden zal behoren.130 

 
7.6 – Britse blokkade‐strategie 
 
Hoewel de Britse regering haar economisch beleid en daarmee ook het bestaan van de NOT 
consequent  verdedigde, was  zij  bepaald  niet  immuun  voor  de  stevige  –  en,  ondanks  de 
bovenstaande  waarschuwing  van  de  NOT,  groeiende  –  kritiek  van  de  pers.  De  Britse 
parlementaire  oppositie  nam  deze  kritiek  bovendien  grotendeels  over,  en  probeerde  de 
regering met cijfers en tabellen  in de hand ervan te overtuigen dat de neutralen nog altijd 
veel  en  veel  te  veel  naar Duitsland mochten  uitvoeren.  Steeds  regelmatiger  uitten  zij  de 
hoop dat Grey en zijn te diplomatieke Foreign Office het opperbevel over de blokkade over 
zouden  laten  aan  de  ijzervreters  van  de  Admiraliteit.131 Als  handreiking  naar  deze  steeds 
luider wordende kritiek vroeg de Britse regering  in  januari 1916 Alexander Henderson, een 
Britse bankier en accountant die  tevens zitting had  in het Britse Lagerhuis, om namens de 
volksvertegenwoordiging  de  frontlinies  van  de  economische  oorlogvoering  in  Zweden, 
Denemarken en Nederland, te inspecteren.132 Zijn bijzondere aandacht ging daarbij uit naar 
de  NOT,  en  naar  andere  particuliere  organisaties  naar  haar  voorbeeld  opgericht.  Op 
uitdrukkelijk bevel van Lord Robert Cecil moest Henderson vooral aandacht besteden aan de 
vraag of de controlemechanismen van de NOT en NOT‐achtigen goed functioneerden, en of 
(en zo ja, hoe) er nog meer druk op deze neutralen zou kunnen worden uitgeoefend zonder 
hen in de armen van de vijand te drijven.133 Het rapport dat Henderson naar aanleiding van 
zijn bezoek  aan Den Haag naar  Londen  stuurde, was overwegend positief: hij was er  van 
overtuigd  dat  de  NOT‐bestuurders  hun  uiterste  best  deden  zich  aan  alle  afspraken  te 
houden.134 Althans, op één, cruciaal punt na: de rantsoenenovereenkomst. 

                                                            

130 NA 2.06.079/1243: ‘Een communiqué in verband met de rantsoeneering van diverse goederen naar 
aanleiding van den heer R. Segar’, 25 februari 1916, bijgevoegd bij UC 25 februari 1916. Citaat op pagina 6. 
Later verscheen ook nog een Franstalige editie (Les articles). Deze vertaling is, evenals het origineel, niet in een 
Nederlandse bibliotheek te vinden, maar wel in het NOT‐archief (NA 2.06.079/1737). 
131 Osborne, Britain's Economic Blockade, 104, 118‐119; Smith, Strategy of the Economic Weapon, 60; Riste, 
Neutral ally, 49; Watson, Britain's Dutch Policy, 235. 
132 Dit bezoek wordt in Van Manen, NOT III, 2 en Frey, Der Erste Weltkrieg, 172 genoemd, maar beiden 
verwarren Alexander Henderson met de veel bekendere Arthur Henderson, politiek leider van de Labour‐partij. 
De verwarring is mogelijk ontstaan omdat alle brieven van en naar Henderson betreffende zijn missie 
geadresseerd zijn “A. Henderson.” Zo wordt hij ook aangesproken in de NOT‐notulen. Wanneer Henderson in 
het Lagerhuis kort verslag uitbrengt van zijn bezoek, wordt hij echter aangeduid als Lord Haringdon, een titel 
die Arthur Henderson nooit heeft gehad. Zie HC Deb 23 februari 1916, vol. 21 cc154‐159. Ook in de biografie 
van Alexander Henderson wordt kort stil gestaan bij zijn bezoek aan de NOT. Wainwright, Henderson, 53‐56, 
59‐62. 
133 BNA FO 551/4, 19652: A. Henderson aan Robert Cecil, 24 januari 1916, no. 65. Cf. NA 2.06.079/1448: 
Memorandum ‘Uitvoer van Glycerine’, door Joost van Vollenhoven, 6 december 1915. 
134 BNA FO 551/4, 19652: Henderson aan Robert Cecil, 24 januari 1916, no. 65, en bijgevoegd ‘Memorandum’, 
n.d. Cf. NA 2.06.079/1242: UC 14 januari 1916, 58‐59; UC 18 januari 1916, 88; 'Aanteekeningen van het 
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Tabel 7.2 – NOT‐rantsoenen en NOT‐import in het laatste kwartaal van 1915 en de eerste 
maand van 1916 (ton), volgens cijfers van het War Trade Department 
 
  Rantsoenen  

per kwartaal 
Teveel  of  te  weinig 
ingevoerd 
gedurende  het 
laatste  kwartaal 
1915 

Import  januari 
1916 

Maïs en rogge  225.000 ‐ 91.211 27.724 

Oliecakes  70.000 ‐ 9.920 19.609 

Reuzel  3.000 ‐1.251 1.251 

Oliehoudende zaden  18.265 ‐ 8.080 

Plantaardige oliën en vetten  20.500 ‐ 1.788 

Dierlijke oliën en vetten  12.810 ‐ 2.817 

Lijnzaad  50.000 + 13.854 17.421 

Ruwe wol  3.000 +538 2.560 

Katoen en –afval  10.000 ‐ 1.041 3.224 

Smeerolie  5.000 + 1.880 689 

Geraffineerde petroleum  41.000 ‐ 2.461 4.504 

Nafta, benzine etc.  3.000 ‐ 2.190 ‐ 

Gas‐ en stookolie  20.000 + 18.117 2 

 
Bron: BNA FO 551/4, 25491: War Trade Department, 'Statement of the Imports into the Netherlands 
during the month of January 1916, compared with the quantities to be imported under the Rationing 
Agreement with the N.O.T.', 8 februari 1916 
 

Uit  deze  cijfers  (zie  tabel  7.2)  bleek  namelijk,  aldus Henderson,  dat  sommige  rantsoenen 
door de NOT ruimschoots werden overschreden. Bij te veel import ging de Britse regering, in 
navolging van de pers, er van uit dat er voorraden werden opgebouwd of frauduleus werd 
doorgevoerd, en ging de aanvoer dus op  slot. Maar als de NOT minder had geïmporteerd 
dan was afgesproken, redeneerde Henderson, was dat wellicht een teken dat het rantsoen 
te hoog was en dus gerust een tandje achteruit kon worden geschroefd.135 
  Hendersons aanbevelingen werden in Londen overgenomen; een duidelijk teken dat 
ook in Britse regeringskringen de attitude ten aanzien van de economische oorlogsstrategie 
aan het veranderen was.136 Want hoewel de regering‐Asquith  lang niet zo ver wilden gaan 
als bepaalde  kritische  stemmen  in de pers, het  Lager‐ en het Hogerhuis – er  gingen  zelfs 

                                                                                                                                                                                          

besprokene op de conferentie van 21 Januari 1916’ met Posthuma, de UC en Everwijn, bijgesloten bij UC 21 
januari 1916, 4‐5. 
135 NA 2.06.079/1605, XLIc, 6 juni 1916, 12‐15. 
136 Zie ook Dagboek Van Aalst, 20 juni 1916, 271. Van Aalst verhaalt daarin over een bezoek van Johnstone, 
waarbij de laatste hem meedeelt ‘instructies’ te hebben ontvangen om Nederland ‘veel strenger aan te pakken 
wegens de uitvoerpolitiek. De Engelsche public opinion begon eischen te stellen tegen de Hollanders, vooral de 
Admiraliteit klaagde steeds over de slechte blokkade door al hetgeen wat naar Holland mocht gaan. Indien de 
toestand dus niet ganschelijk veranderde, zouden er werkelijk moeilijkheden ontstaan […].’ ZIe ook Dagboek 
Van Aalst, 18 april 1916, 255‐256; 25 april 1916, 256. 
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stemmen op om alle Europese neutralen maar gewoon de oorlog  te verklaren137 – was zij 
zich in de eerste maanden van 1916 wel degelijk van bewust dat er op het economisch front 
nog  maar  bitter  weinig  tastbare  resultaten  geboekt  waren.  Duitsland  en  Oostenrijk‐
Hongarije hadden overduidelijk flinke last van de blokkademaatregelen die door de Entente 
genomen waren, maar van hun naderende economische  ineenstorting was nog totaal geen 
sprake, noch van een zodanige ondermijning van het moraal van de burgerbevolking dat de 
Duitse regering gedwongen zou zijn de strijd te staken. De successen die wel geboekt waren, 
vooral  op  het  financiële  vlak,  waren  bovendien  voor  het  grote  publiek  grotendeels 
onzichtbaar.138 Mede daarom besloot de Britse regering om de Declaratie van Londen per 30 
maart 1916  in alle openheid naar de prullenbak te verwijzen omdat ‘these rules […] do not 
provide belligerents with the most effective means of excersing their admitted rights’.139 Dat 
Londen  hiermee  vooral  een  propagandistisch  oogmerk  had,  blijkt  ook  uit  het  feit  dat  de 
mededeling  van  de  Britse  regering  in  het  UC‐hoofdkwartier  met  een  schouderophalen 
begroet werd: prof. C. van Vollenhoven, die de boel onderzocht, had namelijk aangegeven 
dat  de  Britten  de  Declaratie  al  op  allerlei  mogelijke  manier  hadden  uitgerekt  dan  wel 
uitgehold  en  haar  intrekking  dus  geen  enkel  praktisch  effect  had.140 Effectiever waren  de 
hervormingen die de Britse regering doorvoerde op het organisatorische vlak. De blokkade‐
departementen werden strakker georganiseerd, en kwamen voor het overgrote merendeel 
te  staan  onder  een  verzelfstandigd  onderdeel  van  het  Foreign  Office:  het  nieuwe 
Blokkadeministerie, met Robert Cecil aan het hoofd.  In één van zijn eerste beleidsstukken, 
twee dagen na zijn aanstelling als minister op 23 februari 1916 gepubliceerd, noemde hij de 
invoering van rantsoenen voor alle  invoer  in elk neutraal  land het sluitstuk van zijn beleid. 
Het  War  Trade  Department  zou  cijfers  moeten  verzamelen  betreffende  de  minimum 
benodigdheden van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland en Nederland, waarna 
zijn ministerie zich zou inzetten ‘to hamper all imports, to whomever consigned, in excess of 
the figures so arrived at’.141  
  Deze hardere lijn vormde echter maar één aspect van de koerswijziging die de Britse 
blokkade‐politiek  in  1916  zou  ondergaan.  Ongeveer  tegelijkertijd  werd  besloten  dat  de 
economische  oorlogsmaatregelen  ook  ten  doel  zouden  moeten  hebben  om  de  Duitse 
economische  invloed overal  in de wereld zoveel mogelijk  terug  te dringen. Het Duitse Rijk 
had zich in de jaren sinds haar oprichting in 1871 tot aan de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld 
tot  een  industriële  grootmacht  van  de  eerste  orde  en  een  grote  economische  macht 

                                                            

137 ‘[A] more insane policy was never propounded in the House of Commons’, aldus Robert Cecil (HC Deb 23 
december 1915 , vol. 77 cc647‐784, 741). Cf. Siney, Allied Blockade, 101. 
138 Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 63; Bell, A history of the blockade, 449, 452‐453. 
139 Citaat uit ‘The Maritime Rights Order in Council’, 7 juli 1916, afgedrukt in Bell, A history of the blockade, 717‐
718. Cf. Farrar, French Blockade, 36; Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 96‐97; Bell, A history of the blockade, 
462‐465. 
140 NA 2.06.079/1246: C. van Vollenhoven aan UC, 4 juli 1916, bijgevoegd bij UC 7 juli 1916; UC 11 juli 1916, 38‐
42; UC 1 augustus 1916, 163‐165; C. van Vollenhoven aan UC, 5 augustus 1915, bijgevoegd bij UC 8 augustus 
1916. 
141 BNA CAB 37/143/24: Cecil, ‘Memorandum regarding Blockade Policy’, 25 februari 1916. In een interview 
met de Daily Chronicle, integraal overgenomen in de NRC van 27 juni 1916, herhaalt hij dat, wat hem betreft, 
alle doorvoer naar Duitsland onmogelijk gemaakt moet worden, en export uit neutrale landen door middel van 
een streng rantsoeneringbeleid zoveel mogelijk beperkt. 
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opgebouwd  in productielanden en markten  in Amerika en Azië. De economische oorlog gaf 
de  Britten  een  kans  om  terug  te  slaan,  en  de  Duitse  invloed  overal  ter wereld  terug  te 
dringen. Dat had echter alleen zin als het mogelijk zou zijn om de Duitse handelsnetwerken 
te vervangen door neutrale of Geallieerde, het  liefste natuurlijk Britse.142 Daartoe werd op 
29 februari 1916 voor het eerst de zogenaamde Statutory Black List gepubliceerd, die in het 
vorige hoofdstuk ook  al  kort  ter  sprake  is  gekomen.143 Deze werd  samengesteld door het 
Foreign Trade Department, en had tot doel:  
 

‘to  destroy  […]  as  far  as  possible  the  whole  German  financial  and  commercial 
organisation  for  foreign  trade,  with  a  view  to  putting  pressure  on  the  commercial 
interests of Germany by the threat of serious  immediate  injury to be followed by delay 
and difficulty in the commercial recuperation of Germany after the war […].144  

 
Hieruit blijkt dat de Britse  regering deze maatregelen ook deels nam met een oog op de 
situatie na de oorlog. Tijdens de Geallieerde Economische Conferentie van Parijs, die van 14 
tot en met 17 juni 1916 gehouden werd duidelijk wat zij hier mee voor ogen had.145 Tijdens 
deze Conferentie werden namelijk diverse resoluties aangenomen betreffende anti‐Centrale 
maatregelen tijdens én na de oorlog. Tijdens de oorlog zou in principe elke handel ten bate 
van de vijand door de Entente‐landen onmogelijk gemaakt worden. Na de oorlog zou er een 
periode  van  zes  tot  achttien maanden  een  overgangsregime  komen,  bestaande  uit  een 
gedeeltelijke blokkade, die bedoeld was om de Entente‐landen bij de wederopbouw van hun 
vredesindustrieën  een  strategische  voorsprong  te  geven.  Tenslotte  zou  er,  na  deze 
overgangsperiode, een semipermanent economisch blok gevormd worden, dat er (mede) op 
gericht zou zijn Centrale  industrieën hun markten en grondstoffen te onthouden door een 
gecoördineerd  op‐  en  verkoopbeleid.146 De  Parijse  resoluties maakten  ook  in  Nederland 
heftige reacties los: veel economen zagen hun vrees dat de wereld ook na het sluiten van de 
vrede  blijvend  in  twee  kampen  zou  worden  verdeeld  (een  “oorlog  na  de  oorlog”), 
bewaarheid.147  

                                                            

142 Hardach, Der Erste Weltkrieg, 35‐36; Parmalee, Blockade and Sea Power, 92‐93; Soutou, L'or et le sang, 208‐
211; Schmidt, 'Debate on Economic Reconstruction', 41‐42; Smith, Strategy of the Economic Weapon, 28‐29, 
34; Frey, Der Erste Weltkrieg, 99. 
143 FRUS 1916 Suppl., 358‐360: Page aan Lansing, 7 maart 1916, met bijgevoegd ‘Proclamation Prohibiting 
Trading with Certain Persons, or Bodies of Persons, of Enemy Nationality or Enemy Association’, 29 februari 
1916. De Statutory Black List bestond uit drie onderdelen. De eerste (lijst “A”) bevatte de namen van bedrijven 
in neutrale landen wier banden met de vijand boven elke twijfel verheven waren. De tweede (lijst “B”) was 
geheim, en werd ook niet gepubliceerd. Deze bevatte gegevens over bedrijven, die er sterk van verdacht 
werden met de vijand samen te werken. Een derde lijst (“C”) bevatte door het Contraband Department 
verzamelde gegevens over neutrale en vijandige bedrijven, en werd alleen intern door de Britse regering 
gebruikt. Zie Carless Davis, History of the Blockade, 175‐183; Siney, Allied Blockade, 144‐145 
144 BNA FO 395/45, 95361: Foreign Trade Department memorandum ‘Our War on Enemy Trade’, n.d. [mei 
1916]. 
145 Schmidt, 'Wirtschaftliche Kriegsziele Englands'. 
146 'Recommendations'. Zie ook Smith, Strategy of the Economic Weapon, 145‐147, 157, 159; Hardach, Der 
Erste Weltkrieg, 253; Hirschman, National Power, 6‐61. 
147 Zie bijvoorbeeld V.S., 'Economische Entente' en Verrijn Stuart, 'Besluiten'. Cf. Kennedy, Over Here, 308‐310; 
Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 208. 
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  Maar de Statutory Black List past ook  in Britse pogingen om de eigen economische 
positie te versterken ten koste van Duitsland, zowel tijdens als ook ná de oorlog.148 Daarvoor 
waren  eind  1914  al  de  eerste  plannen  opgesteld,  toen  nog  vooral  in  het  kader  van  het 
beperken van de Duitse import. De Britse regering besloot toen om zich niet alleen te richten 
op  de  neutrale  landen  rondom  Duitsland  en  zo  te  voorkomen  dat  goederen  werden 
doorgevoerd, maar  ook  afspraken  te maken met  overzeese  producenten  van  industriële 
grondstoffen  of  eindproducten. Het  idee  hierachter was  simpel:  voorkomen  is  beter  dan 
genezen. Als  producenten  zich  zouden  onderwerpen  aan  Britse  controles  voordat  zij  een 
product  of  grondstof  zouden  verkopen,  konden  transacties  met  verdachte  personen  of 
bedrijven  voorkomen worden  voordat de  goederen de oversteek  richting neutrale  landen 
grenzend  aan  Duitsland  maakten.149 Producenten  die  zich  in  Entente‐landen  of  in  de 
uitgestrekte  Franse en Britse  koloniale  rijken bevonden werd dit per wet  verboden, maar 
deze wetgeving gold uiteraard niet in neutrale landen. Omdat vooral de neutrale Verenigde 
Staten een belangrijke  leverancier was van enkele zeer belangrijke  industriële grondstoffen 
en producten, zoals rubber, tin en  leer, moest Londen uitkijken naar andere methoden om 
hen onder controle  te brengen.150 Deze werden voornamelijk gevonden  in een combinatie 
van  omkoping  en  afpersing.  Gebruikmakend  van  de  bijna‐absolute  beheersing  van  de 
toegangspoorten tot de Europese Atlantische, Middellandse en Noordzeekusten maakten zij 
Amerikaanse bedrijven duidelijk dat het verstrekken van 'facilities' voor de afscheep een stuk 
eenvoudiger  zouden  kunnen  verlopen  als  er,  in  ruil,  rekening  gehouden werd met  Britse 
belangen.  Voor  hen  die meewerkten  konden  bovendien  op  gunstige  extraatjes  rekenen, 
zoals  een  bonus  bovenop  transacties  met  Entente‐landen.  Zo  werden  onder  andere 
Amerikaanse  tin, koper en nikkelmijnen,  rubberproducenten en slachterijen “overgehaald” 
het  leeuwendeel  van hun productie naar het Britse Empire uit  te  voeren, en elke uitvoer 
naar Europese neutralen eerst aan Londen ter goedkeuring voor te leggen. 151 
  Ook ten opzichte van Nederlandse bedrijven verhoogde de Britse regering vanaf eind 
1915 de druk met als doel om handelsvoordelen te verkrijgen. Het feit dat Groot‐Brittannië 
niet  alleen  zelf  een  belangrijke  exporteur  van  goederen  voor  de Nederlandse markt was, 
maar  ook  de  toegangspoort  vormde  tot  producten  van  het  uitgestrekte  Britse  Rijk  en, 
middels de hierboven omschreven akkoorden met Amerikaanse producenten, uit de VS, gaf 
de Britse regering een zeer krachtig pressiemiddel. Ook werd de NOT ingeschakeld. Die had 

                                                            

148 Farrar, French Blockade, 34; Siney, Allied Blockade, 181‐185; Bell, A history of the blockade, 461‐465. 
149 BNA FO 382/206, 38791: Board of Trade aan Grey, 1 april 1915. Cf. Van Manen, NOT III, 6 
150 BNA CAB 37/131, 23: telegram A. Maurice Low (correspondent voor verschillende Britse kranten te 
Washington) aan Grey, 16 juli 1915. In dit telegram, waarin wordt gewezen op de noodzaak om Amerikaanse 
grondstoffen preventief op te kopen, vond Grey zo belangwekkend dat hij deze aan al zijn collega‐ministers 
doorstuurde.   
151 Zie voor de regelingen met tin‐, koper en nikkelmijnen BNA FO 800/88, 213: Memorandum ‘The Scheme’, 
n.n., n.d.; ibidem, 214: Memorandum 'Suggestions placed before the Copper Producers', n.n., n.d. Beide 
memoranda stamen hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van 1915. Voor nikkel werd een soortgelijke 
regeling getroffen. De regeling met rubberproducenten staan omschreven in BNA FO 382/242, 138679/14: 
Grey aan Johnstone, 2 oktober 1915 no. 1467 Commercial; idem: Van Vollenhoven aan Johnstone, 9 oktober 
1915. Tenslotte staan de regeling met de Amerikaanse meat packers beschreven in BNA FO 800/88, 464: 
'Negotiations with the American Packing Houses', door Leverton Harris, n.d. [1915] Cf. Siney, 'American Meat 
Packers'; Cecil, All the way, 132. 
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hier  geen  problemen mee  als  er  voor  zowel Groot‐Brittannië  als Nederland  voordelen  te 
behalen vielen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de productie voor margarine, waarbij was 
afgesproken dat de NOT meer grondstoffen mocht importeren dan gemotiveerd kon worden 
door haar ‘home consumption’ als in het Agreement omschreven, als het teveel aan product 
maar naar Groot‐Brittannië werd uitgevoerd. Ook tegen de “ruil” van soda tegen glycerine 
had  de  NOT  in  principe  niet  zoveel  bezwaren.  Dat  veranderde  toen  de  Britten  hun 
monopolie op bepaalde  grondstoffen  gingen  gebruiken om productie  in nieuwe paden  te 
dwingen. Zo werd de export van hennep naar Nederland afhankelijk gemaakt van de import 
van Nederlandse touw, en die van suiker van de import van gecondenseerde melk. In zekere 
zin werd voor deze producten Nederland een “filiaal” van Groot‐Brittannië.152 
  Tenslotte ging de Britse regering de rantsoenen‐overeenkomst met de NOT inzetten 
om haar eigen handel  te bevorderen. De UC hanteerde als  stelregel dat gerantsoeneerde 
goederen,  behoudende  de  uitzonderingen  gemaakt  in  artikel  9  van  het  Agreement, 
eventueel  doorgevoerd mochten worden  naar  Entente‐  en  neutrale  landen.  In  de  eerste 
rantsoeneringsafspraken  (zie  tabel  7.1)  was  zelfs  expliciet  rekening  gehouden met  deze 
doorvoermogelijkheid  en  waren  de  hoeveelheden  daarom  verhoogd.  Maar  de  Britse 
regering, zo meldde Oppenheimer op 27 juni 1916, had bij de rantsoeneringsakkoorden met 
de  NOT‐achtige  instellingen  in  Denemarken,  Zwitserland,  Noorwegen  en  Zweden 
betreffende katoen, alleen  rekening gehouden met “home consumption” en wederuitvoer 
naar het Britse Empire. De NOT werd daarop vriendelijk doch beslist verzocht de doorvoer 
van katoen en katoenen goederen naar collega‐neutralen te staken.153 Dit verzoek was een 
flinterdun excuus om de Britse katoenindustrie een  flinke oppepper  te geven. De Twentse 
katoenverwerkende  industrie  had  namelijk  en  aardige  afzet  in  Scandinavië,  en  de 
concurrentie uit Lancaster en omstreken stond te springen om die over te nemen.154 Toen 
de Britten ook commentaar begonnen te leveren op de doorvoer van kapok, begon zich een 
patroon af te tekenen: het begon er sterk op te  lijken dat de Britse regering zichzelf wilde 
positioneren als de enige  leverancier van gerantsoeneerde neutralen, en “concurrentie” op 
oneigenlijke wijzen wilde uitschakelen.155 
 
7.7 – Onenigheid over het Agreement 
 
Voor de UC begon de maat zo  langzamerhand vol te raken. De aanhoudingen van schepen 
en  goederen  die  vervolgens  als  gijzelaars werden  gebruikt  om  de NOT  af  te  persen,  het 
cynische misbruik  van  de  blokkade  voor  eigen  gewin,  de  compromisloze  Britse  opstelling 

                                                            

152 NA 2.06.079/1246: UC 21 juli 1916, 97; UC 28 juli 1916, 160. Cf. Van Manen, NOT III, 199. 
153 NA 2.06.079/1245: UC 27 juni 1916, 236, 241; UC 30 juni 1916, 247‐248; Oppenheimer aan Van 
Vollenhoven, 30 juni 1916 no. 2411, bijgevoegd bij UC 30 juni 1916; NA 2.06.079/1247: Botterell aan Van Aalst, 
30 juli 1916 no 2948, en NOT aan Botterell, 3 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 1 augustus 1916; UC 8 augustus 
1916, 224‐225; Van Aalst aan Oppenheimer, 10 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 11 augustus 1916; UC 15 
augustus 1916, 282‐284; NA 2.06.079/1247: UC 18 augustus 1916, 16. 
154 NA 2.06.079/1245: UC 30 juni 1916, 247‐248; NA 2.06.079/1246: UC 11 juli 1916, 29, 34‐35. Cf. Van Manen, 
NOT III, 111‐114. 
155 NA 2.06.079/1249: UC 24 november 1916, 255; NA 2.06.079/1250: Van Aalst aan Oppenheimer, 28 
november 1916, bijgevoegd bij UC 1 december 1916. 



 

285 

 

inzake  rantsoenen, het  instellen van maxima aan de  “vrije”  importen van koffie,  tabak en 
zuidvruchten en de toenemende druk op Nederlandse bedrijven om hun goederen naar de 
Entente  uit  te  voeren;  al  deze  zaken  begonnen  de UC  flink  de  keel uit  te  hangen.156 Van 
Haren Noman trok uit alle incidenten zelfs de conclusie dat er ‘geen Agreement bestaat doch 
slechts een decreteeren van eenzijdige eischen’.157 De overige  leden van de UC waren het 
met hem eens, en grepen het hierboven genoemde bezoek van Henderson daarom aan om 
de Britse regering eens flink de waarheid te zeggen: 
 

[G]aat Engeland voort op deze absoluut willekeurige wijze, dan wordt het voor ons de 
vraag, of de N.O.T. nog wel reden van bestaan heeft, en of wij niet beter zouden doen 
het  bijltje  erbij  neer  te  leggen, want  een  onderneming,  die  niets  dan  teleurstellingen 
geeft, moet men  niet  voortzetten. Wanneer wij  dan  ook  gaan  protesteeren  tegen  de 
willekeurige  handelingen  van  de  Engelsche  Regeering,  dan  zal  dat  een  kort  briefje 
kunnen worden, waarin wij doen gevoelen, dat wij op die manier liever niet doorgaan.158 

 
Dat ‘korte briefje’ werd een dikke pil voorzien van vijf bijlagen, waarin de UC, na overleg met 
de  voltallige  Raad  van  Bestuur  én met minister  Loudon,  fel  van  leer  trok  tegen  wat  zij 
beschouwde als schendingen van haar basis‐overeenkomst met de Entente, het Agreement. 
Haar voornaamste klacht was dat de Britse regering toch nog met de regelmaat van de klok 
aan de NOT geconsigneerde goederen van schepen afhaalde, hoewel het Agreement nu juist 
bedoeld was om dit voor eens en altijd te voorkomen. Die aanhoudingen zorgden voor veel 
beroering binnen de Nederlandse handels‐ en  scheepvaartwereld en  in de pers, die meer 
dan eens de Trustmaatschappij de schuld van de ontstane situatie gaven.159  

De ietwat ijzige sfeer tussen de Britse regering en de NOT werd er niet beter op, toen 
de eerste de klachtenbrief van de Trustmaatschappij na een maand korzelig beantwoordde 
met de mededeling dat als er schepen en goederen waren aangehouden daar vast wel een 
goede  reden  voor was  geweest.  Bovendien  schreef  het  Agreement, waarop  de NOT  zich 
beriep,  uitdrukkelijk  voor  dat  de  Britse  regering  zich  niet  hoefde  te  verantwoorden  voor 
aanhoudingen  en  verzoeken  om  terugzending  van  goederen.  De  lijst  met  aangehouden 
schepen  en  goederen was  bovendien  ‘misleading’,  aldus  de  Britse  regering,  omdat  deze 
goederen bevatte waarvan de rantsoenering was overschreden en waarop de NOT dus geen 
recht had.160 Dit was niet bepaald wat de UC had willen horen, en op vrijdagochtend 5 mei 
barstte dan ook de bom. Tijdens de UC‐vergadering stormde Van Aalst de deur uit om zowel 
Johnstone als zijn Franse collega Allizé ‘de waarheid te zeggen’ over de onredelijke houding 

                                                            

156 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1245: UC 9 juni 1916, 118‐120; NA 2.06.079/1247: UC 1 september 1916, 121‐
122; UC 5 september 1916, 166‐167; UC 12 september 1916, 220‐221, 224‐225. Cf. NA 2.06.079/1605, XLIc: 19 
juni 1916, 15‐21. 
157 NA 2.06.079/1246: UC 8 augustus 1916, 225. 
158 NA 2.06.079/1605, XLI: 5 januari 1916, 1‐2, citaten op 2. Cf. NA 2.06.079/1249: RvB 17 november 1916, 205‐
206. 
159 BNA FO 551/4, 19652: NOT‐memorandum voor Henderson, 'Rationing Agreement', 4 januari 1916, 
bijgevoegd bij Henderson aan Robert Cecil, 24 januari 1916, no. 65; NA 2.06.079/1605, XLIb: 5 januari 1916, 3‐
4; 21 februari 1916, 4‐7. 
160 NA 2.06.079/1245: Oppenheimer aan Van Vollenhoven, 10 juni 1916 no. 2146, bijgevoegd bij UC 23 juni 
1916. 
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van de Entente.161 Na uitgeraasd te zijn, beloofde hij beide heren dat de UC haar bezwaren 
in een nieuwe brief naar de Britse regering zou sturen. Daarin werden de Britse én de Franse 
regering er uitdrukkelijk van beschuldigd het Agreement met voeten  te  treden. Vooral het 
hieronder  geciteerde  slot  van  de  brief  verraadt  hoe  hoog  de  UC‐bestuursleden  de  zaak 
opnamen:  
 

It  is  not  at  all  surprising  that  these  facts  have  given  rise  to  a  growing  discontent  in 
commercial and  industrial circles, which  turns against our  Institution and even against 
the members of our Executive Committee personally. Up to now we have been prepared 
to  take also  these consequences of  the  task we once  set ourselves out  to do  [sic]. We 
fear, however, that unless your Government be able to find means to modify its present 
mode  of  action,  the  situation will  become  such  as  to  deprive  our  task  entirely  of  its 
meaning, a task which, inspite [sic] of all difficulties, had become dear to us.162  

 
Ook had de UC in mei 1916 Plemp van Duiveland uitgenodigd hen te interviewen en zo ook 
de  Nederlandse  krantenlezer  te  laten weten  NOT  zich  onheus  bejegend  voelde  door  de 
Entente. Dit had het dubbele doel om de schuld van de aanhoudingen vierkant  in de Britse 
schoot te werpen, en om de Nederlandse publieke opinie tegen Londen op te zetten en zo 
meer druk te kunnen uitoefenen.163 

Van Aalst had bovendien aan Oppenheimer, die  in de  lente van 1916 enkele weken 
met verlof in Londen had doorgebracht en daardoor de eerste grote ruzie tussen Londen en 
de NOT grotendeels gemist had, duidelijk kenbaar gemaakt hoe de vlag er in Den Haag voor 
bij. Zijn, ongetwijfeld  ietwat aangedikte, verslag maakte duidelijk  indruk op Oppenheimer, 
die in een brief aan Eyre Crowe van 10 juni 1916 meldde  dat de NOT ‘had lost its backbone’: 
het eigengereide optreden van Posthuma, die de adviezen van de Trustmaatschappij inzake 
de landbouwkwestie simpelweg aan zijn laars had gelapt, was een zware slag geweest, maar 
nu  ook  de  Britse  regering  hen  niet  meer  aux  serieux  nam  overwogen  de  UC‐leden  de 
handdoek  maar  helemaal  in  de  ring  te  gooien.  Oppenheimer  waarschuwde  dat  de 
Trustmaatschappij  door  deze  incidenten  bovendien  het  vertrouwen  van  de  Nederlandse 
bevolking aan het kwijtraken was, wat Posthuma en  consorten gelegenheid gaf hen maar 
gewoon  links  te  laten  liggen. Hij  benadrukte  dat  de  verhouding  tussen Nederland  en  de 
Entente  oneindig  veel  slechter  zou worden  als  de  Trustmaatschappij  als  politieke  factor 
geëlimineerd  werd,  en  drong  daarom  sterk  aan  op  een  coulantere  behandeling  van 
aangehouden goederen. Tenslotte raadde hij sterk aan om de NOT in ieder geval het idee te 
geven dat zij er toe deed en ‘master in its own house was’, om zodoende het zelfvertrouwen 
van  de  UC‐bestuurders  én  het  vertrouwen  van  het  Nederlandse  publiek  in  de 
Trustmaatschappij  te herstellen.164 Aan Oppenheimers smeekbede werd  in zoverre gehoor 
gegeven dat Londen een groot deel van de aangehouden ladingen weer losliet.165 
                                                            

161 Citaat op NA 2.06.079/1605, XLIc, 13 mei 1916, 8. 
162 NA 2.06.079/1244: UC aan Johnstone, 6 mei 1916, bijgevoegd bij UC 5 mei 1916. Cf. NA 2.06.079/1605, XLIc: 
13 mei 1916, 8‐11 
163 NA 2.06.079/1245: UC 26 mei 1916, 34‐36; Notulen ‘Algemeene vergadering van aandeelhouders’ 30 mei 
1916, 49; UC 30 mei 1916, 64‐67. Het interview verscheen in de Nieuwe Courant, 27 mei 1916. 
164 Eerste citaat uit BNA FO 382/787, 114226: Oppenheimer aan Crowe, 10 juni 1916, tweede citaat uit idem, 
111822: telegram Johnstone aan Grey, 9 juni 1916 no. 639. Cf. BNA FO 382/787, 115722: Johnstone aan Grey, 
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  Maar dit betekende niet dat de verhoudingen  tussen NOT en Britse  regering weer 
normaliseerden. Integendeel: onderhandelingen over rantsoenen duurden langer en langer, 
de toon van uitgewisselde brieven werd steeds onvriendelijker, en Van Aalsts bezoekjes aan 
de Legatie om zaken  te bespreken korter en minder  regelmatig. Het  leek erop alsof beide 
partijen hun hakken  in het zand zetten.166 Want ook Londen beschuldigde de NOT van het 
misbruiken  of  zelfs  ontduiken  van  de  gemaakte  afspraken  om  Nederlandse  bedrijven  te 
bevoordelen boven Britse. Zo klaagde de British American Tobacco Company eind augustus 
1915 dat zij haar merk “Capstan” niet meer in Nederland kon invoeren, omdat de leden van 
de speciale Tabaks‐Controle‐Commissie (die bestond uit afgevaardigden van de Nederlandse 
tabaksindustrie  die  namens  de  NOT  controleerden  of  er  geen  vermenging  van  “vrije” 
Indische en niet‐vrije tabak plaatsvond) de consentenverstrekking traineerde.167 

De UC  sjoemelde  zelfs met  de  voorwaarden  van  het Agreement,  als  zij  dat  in  het 
Nederlandse  belang  achtte.  Zo  schreef  artikel  11  van  dat  Agreement  voor,  dat  “vrije” 
Indische goederen vergezeld moesten gaan met schriftelijk bewijsmateriaal dat deze werden 
verscheept aan het adres van de Nederlandse vertegenwoordiger van de Indische plantage. 
Dit was bedoeld om  te voorkomen dat Duitse eigenaren van  Indische plantages  financieel 
zouden profiteren van de  regeling.168 Maar een deel van de  Indische koffie en  tabak werd 
gekweekt door Indiërs zelf, die verplicht waren ze aan de Nederlands‐Indische regering (het 
“Gouvernement”) te verkopen. Deze verkocht ze vervolgens weer op een veiling door, en de 
(Europese) opkopers maakten grif gebruik van de mogelijkheid om deze via Nederland naar 
Duitsland door te kopen, hoewel dat strikt genomen in strijd was met artikel 11. Bovendien 
bleek dat sommige  Indische bedrijven, die helemaal geen vertegenwoordiger  in Nederland 
hadden, hun tropische genotmiddelen toch naar Nederland konden verschepen.169  
  Incidenten als deze en de houding van de UC in grote fraudezaken als bij de “Gouda” 
en de “Apollo” schokten het Britse vertrouwen in de NOT. Zij zochten daarom naar manieren 
om de NOT, en het Nederlandse bedrijfsleven, beter te kunnen controleren. Zo kwam het – 
aanvankelijk  op  kleine  schaal, maar  gedurende  1916  steeds  vaker  –  voor  dat  de  Britse 
regering  alleen  toestemming wilde  geven  voor  import  in  Nederland  als  de  ontvangende 
partij extra garanties gaf  tegen elke vorm van doorvoer die de Entente onwelgevallig was. 
Die  garanties  konden  de  vorm  krijgen  van  een  extra  waarborgsom  bovenop  de  bij  de 
Trustmaatschappij gebruikelijke,  te  storten op  rekening van het War Trade Department  in 

                                                                                                                                                                                          

13 juni 1916 no. 3116 Commercial; BNA FO 368/1561, 230772: Johnstone aan Grey, 13 november 1916 no. 
6460 Commercial. 
165 NA 2.06.079/1247: UC 29 augustus 1916, 107‐108; UC 1 september 1916, 125‐128; UC 5 september 1916, 
142‐144; UC 8 september 1916, 191; NA 2.06.079/1249: Johnstone aan Van Aalst, 30 oktober 1916, bijgevoegd 
bij UC 31 oktober 1916; Van Aalst aan Oppenheimer, 3 november 1916 no. 5784, bijgevoegd bij UC 14 
november 1916. 
166 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1246: NOT aan Botterell, 3 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 1 augustus 1916; 
Van Aalst aan Oppenheimer, 10 augustus 1916, bijgevoegd bij UC 11 augustus 1916 
167 NA 2.06.079/1442: Verslag Van Vollenhoven betreffende verblijf in Londen, 21 augustus – 1 september 
1915, n.d., 7. Cf. NA 2.06.079/1448: British American Tobacco Company Ltd. aan C.J.B. Hurst, 1 november 1915 
(2x). 
168 NA 2.06.079/1247: UC 8 september 1916, 189‐190. 
169 NA 2.06.079/1605, XL, 25 mei 1916, 6; NA 2.06.079/1247: UC 18 augustus 1916, 27; UC 22 augustus 1916, 
50‐51. 
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Londen, of  van de verplichting  tot  toelaten van Britse accountants die de boeken  zouden 
controleren op stiekeme doorverkoop.170 Ook suggereerde Groot‐Brittannië dat de NOT een 
kantoor in Londen zou openen. Ogenschijnlijk was dit aanbod bedoeld om de communicatie 
tussen  de  Britse  blokkadedepartementen  en  de  NOT  te  versoepelen. Maar  de  UC‐leden 
zagen  hier,  en  niet  onterecht,  een  poging  in  om  via  zo’n  redelijk  geïsoleerd  bijkantoor 
directere controle en druk uit te kunnen oefenen, en weigerden dan ook uit vrees om hun 
Haagse autonomie kwijt te raken.171 
 
7.8 – De Oppenheimer / Van Vollenhoven‐connectie 
 
Het Agreement vormde de papieren connectie tussen NOT en Britse regering, maar deze was 
gedurende 1915 aangevuld met een persoonlijke connectie, gevormd door de vriendschap 
tussen  Joost  van  Vollenhoven  en  Francis Oppenheimer. De  Agreement‐ruzies  verzwakten 
gedurende 1916 de papieren connectie, maar ook de persoonlijke band  tussen Londen en 
Trustmaatschappij werd  steeds brozer. Zo had  Joost van Vollenhoven begin mei 1916 het 
ook  financieel  aantrekkelijke  aanbod  geaccepteerd  om  directielid  van  De  Nederlandsche 
Bank  te worden.172 Hoewel hij actief bleef bij de NOT,  zou  zijn  rol vanaf dat moment een 
stuk kleiner worden. Van Vollenhoven was bijvoorbeeld niet meer in staat om, zoals eerder 
het geval was geweest, alle correspondentie af te handelen en op te treden als voornaamste 
aanspreekpunt voor Oppenheimer en zijn collega’s op de Britse Legatie, noch om regelmatig 
Het Kanaal over  te  steken om  in  Londen  te onderhandelen.173 Zijn  rol werd overgenomen 
door Van Aalst. Maar bezoeken  aan  Londen waren daarmee  van de baan: Van Aalst was 
namelijk nog altijd niet van plan naar Groot‐Brittannië af te reizen. Het is tekenend voor de 
gemarginaliseerde  positie  van  de  andere  UC‐leden  dat  kort  werd  overwogen  de  drie 
secretarissen de  rol van Van Vollenhoven  te  laten overnemen, en dat de mogelijkheid om 
Hintzen, Op  ten Noort of Van Haren Noman  in  te  zetten niet eens geopperd werd.174 Van 
Aalst was uiteraard zeer in zijn sas met zijn nieuwe, nog maatgevender rol. Hij was in de loop 
van 1915 en in de eerste helft van 1916 Van Vollenhoven gaan verwijten dat hij ‘veel te slap 
tegen de Engelschen optreedt’ en  te weinig de Nederlandse  (bedrijfs)belangen  in het oog 

                                                            

170 NA 2.05.23/840, 20759: B.H.de Waal aan Loudon, n.d. [maart 1916]. Zo moest de Maastrichtsche Zinkwit‐
Maatschappij een som van maar liefst £40.000 overmaken voordat ze grondstoffen mocht ontvangen. Cf. NA 
2.06.079/1248: UC 10 oktober 1916, 201‐202; NA 2.06.079/1249: UC 17 november 1916, 223. 
171 NA 2.06.079/1605, XLId, 19 december 1916, 22‐23. Van Vollenhoven, zoals wel vaker zeer gevoelig voor 
Britse druk, was nog wel te porren voor een Brits bijkantoor, maar Van Aalst was fel tegen en het plan stuitte 
dan ook op zijn veto. NA 2.06.079/1246: UC 25 juli 1916, 123‐128; NA 2.06.079/1248: UC 26 september 1916, 
86; UC 17 oktober 1916, 282, 288; NA 2.06.079/1249: UC 20 oktober 1916, 17‐21; UC 27 oktober 1916, 81; NOT 
aan Oppenheimer, 25 oktober 1916, bijgevoegd bij UC 31 oktober 1916; UC 31 oktober 1916, 96, 103‐104; Van 
Aalst aan Oppenheimer, 8 november 1916 no. 5829, bijgevoegd bij UC 14 november 1916; RvB 17 november 
1916, 211‐212. 
172 NA 2.06.079/1244: UC 12 mei 1916, 204‐208. 
173 NA 2.06.079/1245: UC 2 juni 1916, 91. 
174 NA 2.06.079/1244: UC 19 mei 1916, 281‐288; NA 2.06.079/1245: UC 23 mei 1916. 12; Notulen 'Algemeene 
vergadering van aandeelhouders', 30 mei 1916, 48. Zie ook Oppenheimer, Stranger Within, 293. 
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hield, hoewel hij hem in het openbaar bleef verdedigen.175 Dat Van Vollenhoven een baantje 
accepteerde bij Van Aalsts rivaal Vissering zal de onderlinge relaties niet verbeterd hebben. 
  Ook  in  Londen waren grote veranderingen op  til.  Lloyd George, eerst minister van 
Munitie  en  vervolgens minister  van  Oorlog was  zich  gedurende  1916  steeds meer  gaan 
ergeren  aan wat  hij  beschouwde  als  de  slappe  en weinig  daadkrachtige  leiding  van  zijn 
premier Asquith. Eind 1916 bewoog hij een omvangrijke factie binnen de Liberale Partij om 
het  vertrouwen  in  Asquith  op  te  zeggen,  en  sloot  hij  een  onderhands  akkoord met  de 
Conservatieven om een nieuwe regering samen te stellen met zichzelf aan het hoofd. Deze 
paleisrevolutie werd mede mogelijk gemaakt door de steun van persbaron Northcliffe, wiens 
kranten de publieke opinie van de noodzaak van deze "regime change" wisten te overtuigen. 
Minister  van  Buitenlandse  Zaken  Grey,  inmiddels  oud  en  bijna  blind,  mocht  niet  meer 
terugkeren in het gereconstrueerde ministerie: hij werd vervangen door A.J. Balfour.176 Deze 
mocht  echter  niet  aanzitten  in  het  kleine  kernkabinet  (War  Cabinet)  dat  Lloyd  George 
samenstelde.  Grey's  ontslag  en  Balfours  ondergeschikte  positie  gaven  al  aan  dat  Lloyd 
George,  mede  aangespoord  door  volksmenner  Northcliffe,  wel  eens  een  nog  harder 
blokkadebeleid  ten  opzichte  van  het  neutrale  buitenland  zou  willen  doorvoeren, 
waarschuwde  Oppenheimer  de  Uitvoerende  Commissie. 177  De  eerste  tekenen  daarvan 
volgden al opvallend snel. Want op 19 december 1916 kreeg gezant Johnstone een brief uit 
Londen, waarin te lezen viel dat op de zestiende, vier dagen na het aantreden van de nieuwe 
regering‐Lloyd George, op één van de eerste vergaderingen van het War Cabinet besloten 
was hem na twee en een half jaar hard werken een welverdiende rust te gunnen. Johnstone, 
die de brief aan Van Aalst had laten lezen, vreesde dat zijn plek zou worden ingenomen door 
een "hardliner" met weinig begrip voor de situatie waarin Nederland in het algemeen en de 
NOT in het bijzonder zich bevond.178 
  De  grote  angst  bij  de UC was  dat  na  Johnstone  ook Oppenheimer  zijn  congé  zou 
krijgen. Oppenheimer had namelijk – deels ook uit persoonlijke motieven – de NOT de hand 

                                                            

175 Dagboek Van Aalst, 13 augustus 1916, 166. 
176 Grigg, Lloyd George 1912‐1916, 1980; Osborne, Britain's Economic Blockade, 153. Zie over de 
gezondheidstoestand van Grey Neilson, ''Control the Whirlwind'', 139‐140; Cecil, All the way, 139. 
177 UC 15 december 1916, 100; Dagboek Van Aalst, 15 december 1917, 350. 
178 UC 2 januari 1917, 211‐212; Dagboek Van Aalst, 2 januari 1917, 360‐361. Oppenheimer, Stranger Within, 
282 geeft als belangrijkste reden voor Johnstone’s wegsturen op dat hij verzuimd zou hebben de transcriptie 
van een belangrijke toespraak van de Duitse rijkskanselier Bethmann Hollweg (gehouden op 12 december 
1916) direct door te sturen. Dat is niet onmogelijk, maar het lijkt er op alsof dit gebruikt werd als een excuus 
om van Johnstone af te komen en zo te laten zien dat ook op het gebied van de buitenlandse politiek ten 
opzichte van de neutralen de nieuwe regering voortvarend te werk zou gaan. Oppenheimer noteerde echter 
destijds  in zijn dagboek (OP I, map ‘Diary January 1917’, dagboekaantekening 11 januari 1917) dat Johnstone 
tegen hem gezegd zou hebben dat hij weg moet zodat Lloyd George zijn handen vrij heeft voor een ‘new policy’ 
en dat hij zou zijn opgeofferd ‘as result of a bargain between New Govt. and Northcliffe’. Zelf had hij een 
andere theorie: Johnstone zou het slachtoffer geweest zijn pogingen van De Marees van Swinderen om de 
onderhandelingen betreffende de Nederlandse handel uit handen van de Britse Legatie en de NOT te halen, 
zodat hij zich er zelf mee zou kunnen bemoeien (OP I, map ‘Diary January 1917’, dagboekaantekening 21 en 23 
januari 1917). Oppenheimer overschatte in deze de invloed van De Marees van Swinderen op de nieuwe Britse 
regering danig. Watson, Britain's Dutch Policy, 236‐237, toont aan dat Johnstone’s vertrek te wijten is aan het 
feit dat Sir Edward Carson, de nieuwe First Lord of the Admiralty, hem ‘not confident and strong enough to do 
the job required’ vond. 
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boven het  hoofd  gehouden  en werd door de UC  gezien  als  een waardevolle bondgenoot 
tegen diezelfde Britse “hardliners”.179 Oppenheimers ontslag was zeker niet ondenkbeeldig: 
Northcliffe was bepaald geen fan van de Duits‐joodse diplomaat en ook binnen de ministerie 
en de legatie was Oppenheimer niet bijster geliefd.180 Johnstone vond hem ‘a hard worker’, 
maar merkte daarbij op dat ‘one always has the feeling that he is working for his own hand’. 
Bovendien was Oppenheimer  behept met wat  Johnstone  ‘Jewish  qualities’  noemde:  ‘not 
quite straightforward, very ambitious and no scruples’.181 Oppenheimer was daarnaast geen 
bijzonder personabele man; hij had weinig  gevoel  voor  sociale  souplesse en  tact, en wist 
daarbij vooral  Johnstone’s Amerikaanse vrouw  (en  socialite) Antoinette  Johnstone‐Pinchot 
tegen zich in het harnas te jagen. Vlak voor Johnstone’s vertrek kregen de twee grote ruzie 
over het feit dat Oppenheimer de motivatie niet kon opbrengen op te dagen bij veel van de 
sociale  functies  die,  ook  in  oorlogstijd,  onlosmakelijk  aan  het  diplomatieke  verkeer 
verbonden waren. Vaak gebruikte hij daarbij ook nog slappe excuses; bij een audiëntie met 
koningin Wilhelmina liet hij bijvoorbeeld verstek gaan omdat hij zogenaamd zijn ‘frock coat’ 
(overjas) aan zijn assistent Percy Botterell182 zou hebben uitgeleend.183 Oppenheimer en zijn 
baas gingen dan ook niet als vrienden uit elkaar, en hoewel hun koele verstandhouding geen 
noemenswaardige  gevolgen  had  gehad  voor  de  relaties  tussen  NOT  en  de  Legatie  (die 
Johnstone vrijwel geheel aan Oppenheimer had overgelaten), had hij  in Londen  zodoende 
wel de reputatie van  lastpak meegekregen.184 Tot overmaat van ramp had ook Ernest G.B. 
Maxse,  de  Britse  consul  in  Rotterdam  en  het  officieuze  hoofd  van  het  Britse 
spionagenetwerk  in Nederland, het bepaald niet op met Oppenheimer en hij wendde  zijn 
niet  geringe  invloed  in  de  hoogste  Londense  kringen  aan  ‘with  the  object  of  having  his 
scandalous appointment terminated’.185 

Oppenheimers  diplomatieke  dagen  leken  definitief  geteld  toen  de  naam  van 
Johnstone’s  vervanger  bekend  werd  gemaakt.  Sir  Walter  Townley,  die  Johnstone  op  6 
februari 1917 officieel zou opvolgen, was  inderdaad – aldus de geruchten uit Londen – de 
verwachte  ‘strong man’,  die  bovendien  carte  blanche  had  gekregen  om  schoon  schip  te 

                                                            

179 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1241: Verslag van een bijeenkomst tussen Posthuma en de UC op 7 december 
1915, bijgevoegd bij UC 7 december 1915, 2, 4; NA 2.06.079/1244: UC 2 mei 1916, 153; UC 5 mei 1916, 166‐
167; NA 2.06.079/1245: UC 26 mei 1916, 33; Notulen 'Algemeene vergadering van aandeelhouders', 30 mei 
1916, 51; NA 2.06.079/1248: UC 26 september 1916, 77‐79; NA 2.06.079/1250: UC 15 december 1916, 102; NA 
2.06.079/1251: UC 12 januari 1917, 60.  
180 Baer, The Anglo‐German antagonism, 195, aldaar voetnoot 5. 
181 BNA FO 800/69, 71: Johnstone aan Sir William Tyrell, 24 oktober 1914. 
182 Botterell was de opvolger van Chilton (zie hoofdstuk 4, paragraaf 9). OP VII, map ‘Draft Chapter XV ‐ ‘First 
World War. The Blockade’’, 22. 
183 OP I, map ‘Diary January 1917’, dagboekaantekeningen 10, 13 en 25 januari 1917. Cf. idem, map ‘Diary 
February 1917’, dagboekaantekening 30 januari 1917. 
184 OP I, map ‘Diary January 1917’, dagboekaantekening 30 januari 1917. 
185 OP I: Maxse aan McLachlan, 6 november 1916, ‘private & confidential’, no. 39; idem: Maxse aan ‘Bootles’ 
[zijn dochter Cecilia Maxse], 6 november 1916, no. 43 [private]. Naast Oppenheimers joods‐Duitse achtergrond 
zal ook het feit dat Maxse het niet zo had op de NOT, die volgens hem veel te veel macht in de handen van de 
Nederlanders liet, een rol hebben gespeeld in Maxse zijn houding. BNA FO 368/1028, 81417: Maxse aan 
Montgomery, 9 december 1914, 'Private'. Zijn rol in het Britse spionagenetwerk blijkt uit BNA FO 800/69, 71: 
Johnstone aan Sir William Tyrell, 24 oktober 1914.  
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maken op de Britse Legatie in Den Haag.186 Maar wonder boven wonder kon Oppenheimer, 
in  ieder  geval  voorlopig,  aanblijven.  Want  ondanks  zijn  ‘deplorable  manners’  en 
‘unfortunately unsymphatetic personality’, zo rapporteerde Townley aan Cecil na een kleine 
maand  in  Nederland  te  hebben  doorgebracht,  was  Oppenheimer  ‘clever’  en  bovendien 
‘absolutely straigth and loyal’.187 Omdat Townley beter dan Johnstone op de hoogte was van 
economische‐  en  handelszaken,  in  de  praktijk  helemaal  niet  zo’n  harde  was  als men  in 
Londen had aangekondigd (en in Nederland had gevreesd) en Oppenheimer er in slaagde om 
Lady Susan Townley niet tegen zich in het harnas te jagen, konden de nieuwe Gezant en de 
oude  Handelsattaché  het  eigenlijk  heel  aardig  met  elkaar  vinden.188 Toen  Oppenheimer 
anoniem  op  de  hoogte werd  gebracht  van Maxse’s  pogingen  het  vuur  in  Londen  verder 
tegen hem op te stoken en daarom ontslag wilde nemen, haalde Townley hem zelfs over dit 
ontslag weer in te trekken.189  

Dit  alles  betekende  overigens  niet  dat  alles maar  bij  hetzelfde  bleef,  integendeel 
zelfs. Oppenheimer’s positie was ernstig aan het wankelen gebracht en zou, mede dankzij de 
blijvende  invloed  van  Northcliffe  op  de  Britse  regering,  er  niet  stabieler  op  worden.190 
Bovendien was de  invloed van het Foreign Office op de Britse besluitvorming na de “coup” 
van  Lloyd  George  ernstig  op  zijn  retour,  en was met  het  instellen  van  het War  Cabinet 
zonder Balfour de verbindingslijn  tussen de Britse  Legatie en de Britse beleidsmakers een 
stuk  langer geworden. Wie wél frequent aan mocht zitten bij beraadslagingen van het War 
Cabinet was Lord Robert Cecil, de blokkademinister.191 Het risico was groot dat belangrijke 
beslissingen aangaande Nederland en de NOT voortaan door Cecil, en zonder  ruggespraak 
met het Foreign Office en daarmee van de Legatie  in Den Haag, genomen zouden worden. 
Oppenheimer voelde zich daardoor continu gedwongen om zijn nut te bewijzen  jegens zijn 
nieuwe  superieuren  in  Londen,  ten  koste  van  een  zekere  soepelheid  ten opzichte  van de 

                                                            

186 OP I, map ‘Diary January 1917’, dagboekaantekening 12 januari 1917; idem, map ‘Diary February 1917’, 
dagboekaantekening 6 februari 1917; OP VII, ‘Biographical Notes, 1959, Draft Chapter XVIII ‐ ‘1917 (I)’, 8. Cf. 
Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and World War I, 183; Sanders, British Strategic Planning, 127‐128. 
187 BNA FO 800/195, 119‐122: Townley aan Robert Cecil, 17 maart 1917. 
188 OP VII, ‘Biographical Notes, 1959, Draft Chapter XVIII ‐ ‘1917 (I)’, 8. Zie over Townley’s milde houding jegens 
de UC en Nederland als geheel UC 23 januari 1917, 145; UC 6 februari 1917, 264‐267; UC 20 februari 1917, 115‐
116. Hij werd bijvoorbeeld omschreven als ‘zeer welwillend en tegemoetkomend’. UC 16 maart 1917, 69. Een 
goede verstandhouding met Lady Susan was overigens van te meer belang, omdat zij, in tegenstelling tot de 
vrouw van Johnstone, ook praktisch werk verzette (zij vertaalde persberichten uit het Duits en onderhield de 
betrekkingen met in Nederland geïnterneerde soldaten) en, mede daardoor, ook op beleidsmatig terrein een 
grote invloed op haar man had (Townley, 'Indiscretions', 257‐258). Oppenheimer, Stranger Within, 285 sprak 
zelfs van ‘Sir Susan and Lady Townley’, waarmee duidelijk werd wie er de broek aanhad. Cf. Watson, Britain's 
Dutch Policy, 240‐241; Van Dijk, Netherlands Indies, 356. Van Tuyll van Serooskeren, The Netherlands and 
World War I, 183, houdt overigens vol dat Townley de harde lijn bleef aanhouden gedurende zijn aanstelling in 
Nederland; uit het vervolg van dit boek zal blijken dat dit niet waar is. 
189 OP I: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 26 februari 1917, ‘private’; idem, map ‘Diary February 1917’, 
dagboekaantekening 18 februari 1917; BPNL VIII‐1, doc. nr. 199, 227‐230: Townley aan Balfour, 25 februari 
1917.  Cf. Baer, The Anglo‐German antagonism, 165‐166. 
190 Zo mocht Maxse bijvoorbeeld, na zijn excuses aan Oppenheimer te hebben aangeboden, gewoon 
aanblijven. Maar in rapportages naar Londen zou hij zich bijzonder laatdunkend over Oppenheimer blijven 
uitlaten. NA 2.06.0798/1264: UC 15 maart 1918, 147. 
191 Marsden, 'Blockade', 510; Osborne, Britain's Economic Blockade, 153; Pruntel, Bereiken wat mogelijk is, 402‐
403. 
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NOT. Het feit dat Van Vollenhoven zich deels had teruggetrokken betekende bovendien dat 
Oppenheimer vooral Van Aalst – met wie hij een stuk minder ophad dan met “Sir  Joost”  ‐  
tegenover zich zou vinden. 
 
7.9 – Conclusie 
 
Gedurende 1916  gingen de belangen  van de Trustmaatschappij en  van de Britse  regering 
steeds verder uitéén  lopen. Dat had drie belangrijke oorzaken. Allereerst voegde de Britse 
regering  continu  nieuwe wapens  toe  aan  haar  economische  arsenaal  ter  bestrijding  van 
Duitsland. Ten tweede ging Londen er steeds vaker toe over om haar economische blokkade 
tegen Duitsland te gebruiken om haar eigen economische positie te versterken. En ten derde 
stond de Britse regering onder steeds grotere druk van pers en publieke opinie om neutrale 
landen  hard  aan  te  pakken  en  hen  zo  alle  handel met  Duitsland  onmogelijk  te maken. 
Hierdoor  werden  de  belangen  van  de  NOT  direct  geraakt,  en  confrontaties  tussen  de 
Uitvoerende  Commissie  en  de  Britse  regering  bleven  dan  ook  niet  uit.  Die  confrontaties 
gingen vaak over de  interpretatie van het Agreement. Want ondanks alle veranderingen  in 
de Britse blokkadestrategie, en ondanks het feit dat Trustmaatschappij en Britse regering af 
en  toe  stevig  over  de  uitleg  van  de  in  juli  1915  afgesproken  regels  verschilden,  bleef  dit 
document ook gedurende 1916 voor de Britse regering leidend.  

Zo  werd  de  druk  die  Londen  op  de  Trustmaatschappij  kon  uitoefenen  enigszins 
beperkt.  Dat  blijkt  bijvoorbeeld  uit  het  feit  dat  Londen  de  UC weliswaar  beperkte  in  de 
aanvoer  van  vrije  koffie  en  tabak, maar  er  niet  simpelweg  toe  overging  deze  helemaal 
onmogelijk  te maken,  hoewel  dat  zeer  zeker  wel  in  haar macht  lag.  De  Britse  regering 
realiseerde  zich namelijk dat  structurele  schendingen  van het Agreement er wel eens  toe 
zouden kunnen leiden dat de NOT‐bestuurders er het bijltje bij zouden neergooien, met alle 
gevolgen van dien. Zo rapporteerde Henderson aan Cecil:  
 

If  it were the policy of Great Britain, she could further curtail the exports from Holland to 
Germany. Holland is dependent upon so much from overseas that our power of dictation is 
great. Of course there  is the other side of the question to be considered: We do not want 
more enemies, real or potential, and it is through Holland that Belgium is fed. 192 

 
Het overleven van de NOT was voor de Britten echter niet alleen van politiek belang. Ook 
economisch  gezien  werd  Londen  steeds  afhankelijker  van  het  bestaan  van  de 
Trustmaatschappij en de vele afspraken die met of via haar gemaakt waren. Dankzij de NOT 
was  de  landbouwuitvoer  vanuit  Nederland  naar  Groot‐Brittannië  sterk  vermeerderd, 
leverden Nederlandse banken grote kredieten en de Nederlandse zeep‐ en kaarsenindustrie 
glycerine. Bovendien werden voor een aantal belangrijke goederen, waaronder margarine 
maar bijvoorbeeld ook dierenhuiden193, afspraken gemaakt over verplichte  levering aan de 

                                                            

192 BNA FO 551/4, 19652: Henderson aan Robert Cecil, 24 januari 1916, no. 65. Zie ook BNA FO800/195, 115‐
118: Robert Cecil aan Townley, 5 maart 1917, ‘private’. 
193 BNA FO 551/22665: Balfour aan Johnstone, 29 januari 1917 no. 521 Commercial, met bijgevoegd proeve van 
een brief aan de NOT over huiden, n.d. 
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Britten  in  ruil  voor  de  leverantie  van  grondstoffen  die  onmisbaar  waren  in  het 
verwerkingsproces. 
  De NOT was op de hoogte van de groeiende Britse afhankelijkheid van Nederlandse 
producten,  maar  de  UC  aarzelde  om  hoog  spel  te  spelen  en  zo  de  Britten  tot  meer 
vrijgevigheid  te  dwingen.194 De  reden  daarvan  ligt  allereerst  in  het  feit  dat  er  voor  de 
Trustmaatschappij mogelijk nog meer op het spel stond dan voor de Britten. Hoog spel kon 
leiden  tot  een  afbreken  van  de  Anglo‐NOT‐betrekkingen, met mogelijkerwijs  desastreuze 
resultaten voor de Nederlandse economie, voor de bedrijven van de NOT‐bestuursleden, en 
voor de reputatie van de Uitvoerende Commissie.195 Bovendien zou bij het verdwijnen van 
de NOT Posthuma vrij spel krijgen om de handelspolitiek vorm te geven, en dat zagen de UC‐
ers  niet  graag  gebeuren.  196 Daarbij was  de  belangrijkste manier waarop  de  Britten  druk 
uitoefenden op de NOT – door middel van rantsoeneringen de aanvoer beperken ‐ voor de 
UC  in  theorie  vervelender  dan  in  de  praktijk.  De  scheepsruimte  die  Nederland  tot  haar 
beschikking  had was  namelijk  simpelweg  niet  groot  genoeg  om  alles maar  onbeperkt  te 
blijven  aanvoeren  –  ik  zal  daar  in  het  volgend  hoofdstuk  nog  op  terugkomen.  Enige 
beperking, mits binnen de grenzen van het redelijke en betamelijke, kwam de Uitvoerende 
Commissie  dan  ook  niet  slecht  uit,  zeker  als  zij  de  zwarte  piet  kon  doorspelen  naar  de 
overzijde van de Noordzee.197 

Tenslotte  zou  het  stopzetten  van  de  NOT  er  voor  zorgen  dat  de  Uitvoerende 
Commissie  haar  zelfbenoemde  kerntaken  –  die  zij  van  groot  belang  acht  voor  heden  én 
toekomst van de Nederlandse economie, niet meer kan uitvoeren. Twee van die kerntaken 
zijn in vorige hoofdstukken al genoemd: het zoveel mogelijk bevorderen van Nederlandse en 
dan vooral Nederlands‐Indische belangen en, parallel daaraan, het  in stand houden van de 
bestaande  verhoudingen  in  de  Nederlandse  handel.198 Een  derde  kerntaak  kwam  in  dit 
hoofdstuk duidelijk naar voren en lag sterk in het verlengde van de tweede: het voorkomen 
van massawerkloosheid. Deze zelfopgelegde missie was overigens geen  louter charitatieve: 
Van  Aalst  en  zijn  zakenvrinden waren  namelijk  doodsbang  voor  de  socialisten:  een  hoge 
werkloosheid, redeneerde de UC, zou de socialisten bij de komende verkiezingen zeer in de 
kaart spelen, en dat moest tot elke prijs voorkomen worden.199  

Het  feit  dat  de  UC  sterk  doordrongen  was  van  het  blijvende  belang  van  het 
Agreement betekende niet dat zij Britse druk zomaar over zich heen  liet komen. Op al dan 
niet vermeende schendingen van gemaakte afspraken en Britse pogingen om de autonomie 
van  de  Trustmaatschappij  te  ondergraven  volgden  hoogst  verontwaardigde  reacties.  De 
voortdurende aandacht die de NOT kreeg  in de pers zal de UC hebben gemaand om, waar 

                                                            

194 Zie NA 2.06.079/1263: UC 15 januari 1918, 46‐47. 
195 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1259: ‘Notulen der besprekingen in het Kabinet van Zijne Excellentie den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, d.d. 3 September 1917. – des voormiddags half elf’, 159‐160, 
bijgevoegd bij UC 7 september 1917. 
196 NA 2.06.079/1448: Memorandum ‘Uitvoer van Glycerine’, door Joost van Vollenhoven, 6 december 1915. 
197 NA 2.06.079/1243: Notulen der conferentie van 14 Maart 1916 des namiddags ten 3 ure’ waarbij aanwezig 
Loudon, Posthuma, de UC, B.W. de Waal, Snouck Hurgronje, Everwijn, De Jong en Linthorst Homan, bijgevoegd 
bij UC 14 maart 1916, 4; NA 2.06.079/1244: UC 12 mei 1916, 206. 
198 NA 2.06.079/1241: UC 10 december 1915, 254. 
199 NA 2.06.079/1241: UC 26 november 1915, 148‐149; UC 7 december 1915, 231; NA 2.06.079/1244: UC 12 
mei 1916, 207, 231; NA 2.06.079/1249: UC 31 oktober 1916, 93. 
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mogelijk en dienstig, nog harder van zich af te bijten: het risico lag immers op de loer dat de 
UC‐leden als slaafse volgers van de Britse blokkadepolitiek werden afgeschilderd.200 
  Ook met de Nederlandse regering onderhield de NOT een relatie die gedurende 1916 
steeds gecompliceerder werd. Aan de éne kant stelde minister Posthuma zich, zoals uit het 
vorige hoofdstuk bleek, steeds vijandiger ten opzichte van de Trustmaatschappij op en was 
Loudon  steeds  minder  bereid  tot  openbare  steun  aan  NOT‐maatregelen.  Maar  aan  de 
andere kant – en  tegelijkertijd – smolten NOT en  regering op allerlei niveaus steeds meer 
samen. Het feit dat de Nederlandse regering, in het kader van het door haar gesteunde NOT‐
persoffensief, cijfers verzamelde om aan te tonen dat de Britse economische blokkade, die 
zij  uit  neutraliteitsoverwegingen weigerde  te  erkennen,  een  groot  succes was,  illustreert 
perfect  haar  schizofrene  houding  ten  opzichte  van  de  NOT. 201  Het  is  dan  ook  niet 
verwonderlijk dat eind 1916 Posthuma in de Tweede Kamer vragen werden gesteld over het 
functioneren van de NOT, waarbij werd gesuggereerd dat regering en Trustmaatschappij vier 
handen  op  twee  buiken  waren.  Posthuma  maakte  het  nog  erger  door,  voor  tot 
beantwoording over te gaan, eerst met de NOT te overleggen. ‘Wat blijft er […] over van de 
karakteriseering  van  N.O.T.  als  privé‐instelling?’,  vroeg  Loudon  zich  naar  aanleiding  van 
Posthuma’s  kameroptreden  vertwijfeld  af.  202 Dat  was  een  heel  goede  vraag,  waar  de 
minister, getuige zijn eigen optreden, overigens zelf ook geen goed antwoord op had. Ook 
met  andere Crisisinstellingen werden de onderlinge  verhoudingen  steeds ondoorzichtiger. 
De  NOT  werkte  samen  met  organisaties  als  het  LEB,  maar  ook  met  de  Glycerine‐  en 
Sodacommissies om de uitvoering van bepaalde overeenkomsten mogelijk te maken. Maar 
omdat deze overeenkomsten vaak behoorlijk complex waren werd het steeds moeilijker te 
bepalen  wie  nu  precies  wat  had  beloofd  en  waar  de  verantwoordelijkheid  van  de  ene 
organisatie ophield en die van de andere begon. 

                                                            

200 BNA FO 368/1561, 230772: Johnstone to Grey, 13 november 1916 no. 6460 Commercial. 
201 Zie ook NA 2.05.23: memorandum ‘L’Allemagne ravitaillée par la Hollande?’, 29 juni 1915. Dit memorandum 
was opgesteld door de Commissie voor den Nederlandschen Handel in samenspraak met Buitenlandse Zaken. 
202 NA 2.05.23/840, 54943: Loudon aan Posthuma, 4 december 1916 afd. II no. 54943 en Posthuma aan 
Loudon, 30 november 1916 no. afd. Handel, met aantekening van Loudon. Citaat uit laatstgenoemde 
aantekening. 
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Hoofdstuk 8: Scheepvaart gestremd 
 
8.1 – Van hoofd‐ naar bijrol? 
 
De  NOT  was  opgericht  om  er  voor  te  zorgen  dat  goederen  vanuit  overzeese  landen 
Nederland  ook  tijdens  de  oorlog  konden  blijven  bereiken.1 Maar  vanaf  1916  zou  haar 
aandacht  steeds meer verschuiven naar het  transportmiddel dat die goederen  vervoerde: 
het schip.2 Dat had alles  te maken met een, naarmate de oorlog  langer en  langer duurde, 
wereldwijd  steeds voelbaarder gebrek aan  scheepsruimte. Dat werd veroorzaakt door het 
feit dat handelssschepen van de Centralen, die voor de oorlog een niet onbelangrijk deel van 
de  lading bestemd voor Nederland richting Amsterdam en  (vooral) Rotterdam vervoerden, 
sinds het begin van de oorlog niet meer beschikbaar waren. Daarbij eisten ook mijnen en 
duikboten hun tol. Tegelijkertijd deden de Entente‐landen een steeds groter beroep op de 
overblijvende  wereldtonnage  voor  het  transport  van  legeronderdelen,  grondstoffen  en 
munitie.3 De  tonnage  die  beschikbaar  was  werd  bovendien  uitgedund  omdat  er  langere 
reizen gemaakt moesten worden, bijvoorbeeld om goederen in de VS te halen die in Europa 
niet meer te krijgen waren.4 Bovendien werd vanaf september 1916 het weer in heel Europa 
slechter en slechter: de gure, natte herfst, in het nieuwe jaar gevolgd door een koude, lange 
winter,  had  desastreuze  gevolgen  voor  de  Europese  oogstopbrengst. Ook  de  traditionele 
landbouwexport‐gebieden in Noord‐ en Zuid‐Amerika werden zwaar getroffen, maar wisten 
desondanks nog een kleine meeropbrengst te  leveren. De toenemende afhankelijkheid van 
Amerikaanse  productiegebieden  zorgde  er  voor  dat  de  aanvoer  van  belangrijke 
voedingsmiddelen als graan en tarwe een steeds groter beslag legde op de almaar schaarser 
wordende  tonnage.5 Tenslotte deed de Nederlandse regering een steeds groter beroep op 
scheepvaartmaatschappijen om een deel van hun  tonnage  ter beschikking van de  staat  te 
stellen. Al in oktober 1914 was de regering met de HAL overeengekomen dat deze graan en 
enkele  andere  goederen  namens  de  regering  zou  aanvoeren.  In  1915  werden  ook met 
andere maatschappijen overeenkomsten gesloten voor de huur van scheepsruimte voor de 
aanvoer  van  bijvoorbeeld  kunstmest,  munitie  en  andere  benodigdheden  voor  het 
gemobiliseerde leger.6 
  In maart 1916 had de regering, op uitdrukkelijk verzoek van Posthuma, zichzelf via de 
Schepenwet  de  mogelijkheid  gegeven  om  scheepsruimte  op  te  eisen;  de  regering  ging 
namelijk steeds meer goederen zelf aanvoeren en distribueren. 7 Na oprichting van de LEB 

                                                            

1 Acte Constitutif, 3. 
2 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 39. 
3 Zie bijvoorbeeld Schol, KNSM, 32‐33; Mulder et al., De eeuw van de 'Nederland', 18‐20. 
4 Tussen 1914 en 1918 gingen in totaal 124 handelsschepen verloren met een totale scheepsinhoud van 
314.463 ton, evenals 96 vissersschepen. Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 211. Cf. Colenbrander, Studiën en 
Aanteekeningen, 156‐157; Halpern, Naval History, 298‐307 
5 Offer, Agrarian Interpretation, 48‐50. 
6 NA 2.02.05.02/135: Notulen ministerraad no. 27, 21 mei 1915. Cf. Hoynck van Papendrecht, Rotterdamsche 
Lloyd, 100; Nota Rijksbureau distributie graan en meel, 97‐98. 
7 18 maart 1916, Staatsblad no. 139. De Schepenwet verbood daarnaast de export van schepen naar het 
buitenland. Dat was gezien de wereldwijde tonnagecrisis een behoorlijk lucratieve bezigheid, maar zorgde ook 
voor een “vlucht” van tonnage naar het buitenland. De Monchy, 'Commerce and Navigation', 126‐127; 
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voerde  de  regering  bovendien,  als  gevolg  van  het  compromis  tussen  Kröller  en  de  UC, 
bovendien de helft van het NOT‐rantsoen maïs,  lijnkoeken, haver en gerst. Zodoende bleef 
er steeds minder scheepsruimte over voor de vrije handel, des te meer omdat Nederlandse 
im‐ en exporteurs in hun strijd om tonnage geduchte concurrentie hadden in de vorm van de 
Commission for the Relief of Belgium, die in de eerste helft van 1915 een overslagkantoor in 
Rotterdam had geopend. Deze vooral op Amerikaans geld drijvende hulporganisatie moest 
constant overleggen met beide partijen over welke hulp allemaal geoorloofd was, en had 
daarom meer geld  in kas dan het aan voedsel kon uitgeven. Om er voor  te zorgen dat de 
noodhulp waarover beide strijdende partijen het wél eens zou worden zo snel mogelijk de 
Belgische bevolking zou bereiken, gaf de “Relief” goud geld uit aan het huren van schepen. 8 
De  scheepsruimte die er nog wél beschikbaar bleef, werd bovendien  steeds duurder: niet 
alleen door de wetten van vraag en aanbod, maar ook door de sinds het begin van de oorlog 
door de gevaren  inherent aan koopvaart  in oorlogstijd sterk gestegen verzekeringspremies 
en  de  –  wegens  door  oorlogsomstandigheden  bemoeilijkte  productie  –  steeds  duurder 
wordende steenkool.9  
  De scheepvaartmaatschappijen profiteerden natuurlijk van deze ontwikkelingen. De 
extra  kosten  werden  doorberekend  aan  de  consument,  terwijl  de  steeds  toenemende 
schaarste de vrachtprijs tot astronomische hoogten deed stijgen. Van juli 1915 tot mei 1916 
waren ze gemiddeld met een factor tien gestegen. De brutowinsten van de zeven grootste 
Nederlandse  lijnreders,  in 1914 samen 21 miljoen gulden, steeg  in 1915 tot 66 miljoen. De 
aandeelhouders pikten hiervan ook een graantje mee:  in 1914 was het  laagste uitgekeerde 
dividend van een scheepvaartaandeel 3%, en het hoogste 13%. In 1915 was het laagste 10%, 
en het hoogste maar  liefst 30%. Enkele  reders maakten  zelfs  zoveel winst dat  zij  in 1915 
100% dividend uitkeerden.10  
 
Tabel 8.1 – Aandelenkoersen van enkele rederijen op de Amsterdamse beurs, 1914‐1916 
 

Rederij  Juli 1914 Dec. 1915 Dec. 1916

Holland‐Amerika Lijn  188 356 415

Java‐China‐Japanlijn  111 125 151

Koninklijke Holl. Lloyd  83 175 188

Koninklijke Ned. Scheepvaart Mij.  117 188 228

Koninklijke Paketvaart Mij.  149 141 165

Müller & Co.  112 95 230

Nederlandsche Scheepvaart Unie  148 144 170

Stoomvaart Mij. “Nederland”  149 88 177

                                                                                                                                                                                          

Flierman, 'Het centrale punt', 45‐47; Ritter, De donkere poort I, 212‐213;  Siney, Allied Blockade, 163; Van 
Manen, NOT III, 30‐31. 
8 NA 2.06.079/1242: UC 1 februari 1916, 158‐159. Cf. Van Manen, NOT III, 28. Voor meer informatie over de 
Commission for Relief in Belgium, zie De Schaepdrijver, De Groote Oorlog, 108, 110‐115; Nash, Hoover, 27‐248; 
Benvido en Majerus, 'Belgien', 139‐140. 
9 Ritter, De donkere poort I, 419; Hoynck van Papendrecht, Rotterdamsche Lloyd, 99; De Jong, 'Nederlandse 
neutraliteit', 144. 
10 Brautigam, Langs de havens, 237; Moeyes, Buiten schot, 196; Wiersma, 'Oorlog op de beurs', 179‐180; 187‐
188. 
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Bron:  KvK Amsterdam, Verslag 1916, 364‐365. 

 
In  1917  en  1918  kreeg  het  gebrek  aan  scheepsruimte  een  nieuwe  dimensie,  veroorzaakt 
door  een  laatste  en meest  destructieve  fase  in  de  economische  oorlogvoering. Duitsland 
hoopte  zo  veel  mogelijk  vijandige  en  neutrale  scheepsruimte  te  vernietigen  om  zo  te 
voorkomen dat Groot‐Brittannië over zee kon worden bevoorraad,  terwijl de Entente  juist 
probeerde  om  zoveel  mogelijk  neutrale  schepen  te  dwingen  om  lading  voor  haar  te 
vervoeren.  De  Nederlandse  handelsvloot  werd  zodoende  inzet  van  een  gevaarlijk 
diplomatiek steekspel. 
  De  NOT  voelde  zich  uiteraard  geroepen  om  de  hoofdrol  te  spelen  in  de 
scheepvaartproblematiek, die zo nauw verband hield met de handel. Maar zij kreeg, zoals ik 
in  dit  hoofdstuk  zal  laten  zien,  bij  dat  streven  concurrentie.  In  tegenstelling  tot  eerdere 
handelspolitieke  kwesties  besloot  de  Nederlandse  regering  namelijk  prominent  op  de 
voorgrond te treden en zich direct met zaken  in te  laten die zij eerder, met een beroep op 
vooroorlogse praktijk, liberale ideologie of neutraliteit, aan het zakenleven had overgelaten. 
Ook  de  Nederlandse  reders,  om  wier  schepen  het  allemaal  te  doen  was,  besloten  een 
actieve  en  zelfstandige  rol  te  spelen.  NOT,  regering  en  reders  werden  gedwongen  tot 
samenwerking en moesten dus de hoofdrol delen, maar dat zou, zoals uit dit hoofdstuk zal 
blijken, op een  faliekante mislukking uitlopen. De veranderende  rol van de NOT heeft ook 
gevolgen voor haar verhouding tot de Britse regering.  Ik zal  in dit hoofdstuk aantonen dat, 
waar de Trustmaatschappij voor 1917 voor de Britten primair een economisch doel diende, 
zij  daarna  primair  een  politiek  instrument werd,  een  tegenwicht  tegen  de  steeds  groter 
groeiende  invloed  van  Kröller  en  Posthuma.  Voor  een  goed  begrip  van  al  deze 
ontwikkelingen is het echter eerst nodig om een stap terug te doen in de tijd. 

 
8.2 – De White List 
 
De  Nederlandse  overzeese  scheepvaart  was,  vanaf  het  begin  van  de  oorlog,  bijzonder 
afhankelijk  geworden  van  de  goedertierenheid  van  de  Britse  regering.  De  meeste 
kolenstations,  waar  Nederlandse  schepen  op  hun  trans‐Atlantische  en  Aziatische  reizen 
konden bunkeren  (scheepsbrandstof  laden),  lagen namelijk  in het Britse Empire. De eerste 
anderhalf  oorlogsjaar  werden  steenkolen  à  volonté  aan  Nederlandse  schepen  verstrekt, 
maar  vanaf  1916  besloot  de  Britse  regering  tegenprestaties  te  gaan  eisen  voor  het 
verstrekken van scheepsbrandstof. 
  In april van dat jaar kreeg Joost van Vollenhoven, tijdens één van zijn bezoekjes aan 
Londen, een door de Britse  regering uitgewerkt plan  voorgelegd. Daarin was bepaald dat 
neutrale  landen  pas  Britse  bunkerkolen  zouden  krijgen  als  zij  in  ruil  scheepsruimte  ter 
beschikking zouden stellen aan de Entente. Hiermee sloeg de Britse regering twee vliegen in 
één klap: niet alleen zouden zij hun eigen scheepsruimtetekort ten koste van de neutralen 
oplossen, maar  bovendien  zou  een  verder  tekort  aan  tonnage  de  neutralen  dwingen  om 
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minder  in  en  dús  minder  naar  Duitsland  uit  te  voeren.11 Het  plan  verordonneerde  dat 
neutrale scheepvaartmaatschappijen voortaan pas zouden mogen bunkeren in Britse havens 
als  zij 30%  van hun  scheepsruimte  zouden  reserveren voor  ladingen van of voor Entente‐
landen.12 Om te voorkomen dat Nederlandse schepen simpelweg zouden overschakelen op 
varen met Duitse bunkerkolen verspreidde Londen een Reuters‐persbericht, op 18 april 1916 
in alle grote Nederlandse kranten opgenomen, waarin zij aankondigde dat de Britse marine 
alle schepen die voeren met uit Centrale landen afkomstige brandstof zou aanhouden.13 
  De UC was woest  over  deze  Britse  chantage,  en  gaf  na  overleg met  haar  reders‐
aandeelhouders Van Vollenhoven opdracht om in Londen te protesteren tegen het plan.14 In 
Londen probeerde Van Vollenhoven, die gezelschap had gekregen van de directeur van het 
“Kodibu”  (het  regeringsdistributiebureau  voor  kolen15)  W.F.J.  Frowein  en  de  Londense 
agenten  van  enkele  grote Nederlandse  scheepvaartmaatschappijen,  de  Britse  regering  er 
vooral  van  te  overtuigen  dat  de  dertig  procent‐eis  te  generiek was  voor  de Nederlandse 
situatie. Niet elk schip en niet elke maatschappij waren  immers even afhankelijk van Britse 
kolen. Zo  zouden HAL‐schepen eventueel met Amerikaanse bunkerkolen worden gestookt 
en hadden de  Indische  lijnen en de KPM eind 1915 een contract gesloten met de Ombilin‐
staatsmijnen  op  West‐Sumatra  die  voor  de  periode  in  1916‐1918  (een  deel  van)  hun 
steenkoolbehoeften zou voorzien.  Bovendien was het op sommige lijnen, zoals tussen Indië 
en  de VS,  onpraktisch  of  zelfs  domweg  onmogelijk  om  in  Entente‐belang  te  varen. Maar 
daartegenover stond dat sommige scheepvaartmaatschappijen nu al deels in Entente‐belang 
voeren; de KNSM vervoerde op haar Zuid‐Amerikaanse lijnen bijvoorbeeld ook lading van en 
naar Groot‐Brittannië.16  

De  Britse  regering  besloot  daarom  om  met  alle  reders  onafhankelijk  van  elkaar 
overeenkomsten  te  sluiten  over  een  ruil  van  scheepsruimte  tegen  bunkerkolen.  Bij 
sommigen kwam dat percentage wat hoger uit dan bij anderen, afhankelijk van al eerder 
bewezen diensten, de te varen routes en de benodigde hoeveelheid kolen.  In ruil voor het 
ondertekenen  van  deze  overeenkomsten  zette  de  Britse  regering  de  rederijen  op  een 
zogenaamde White List, die aan elk Brits bunkerstation verstrekt werd. Voortaan zouden zij 
weer  zonder  problemen  kolen  kunnen  opnemen. Van  de  grote maatschappijen  tekenden 
alleen  de  HAL  (die met  Amerikaanse  steenkolen  ging  varen)  en  de  Rotterdamsche  Lloyd 
(wier  schepen al voor een belangrijk deel  in Entente‐belang voeren) niet.  In  ruil  vroeg de 
Britse regering wél dat de  in Nederland geïmporteerde Entente‐kolen niet gebruikt zouden 
worden  door  bedrijven  op  de  Statutory  Black  List,  waarvoor  NOT  en  Kodibu  samen  de 

                                                            

11 Een eerste voorproefje van wat er te gebeuren stond was al gegeven in januari 1916, toen het KNSM‐schip 
“Iris” bij het bunkeren in de Britse haven Swansea werd aangehouden, en pas losgelaten zou worden ‘op 
voorwaarde van bevrachting voor de terugreis met Engelsche lading’. NA 2.06.079/1242: UC 21 januari 1916, 
99. 
12 BNA FO 382/724, 80433/16: telegram Grey aan Johnstone, 29 april 1916 no. 846. 
13 Zie voor dit Reutersbericht en de reacties in Nederlandse kranten daarop Colenbrander, Studiën en 
Aanteekeningen, 210‐211. 
14 idem, 78‐80. Cf. Dagboek Van Aalst, 18 april 1916, 255‐256. 
15 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 9. 
16 NA 2.06.079/1244: Stoomvaart Maatschappij Nederland en Rotterdamsche Lloyd aan Messrs. Keller Bryant & 
Co en Excombe Macgrath & Co [agenten van deze maatschappijen in Londen], 26 april 1916, bijgevoegd bij UC 
2 mei 1916; UC 15 mei 1916, 248‐249. 
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verantwoordelijkheid  namen.  Net  als  bij  de  Glycerinecommissie  werd  er  dus  een  strikt 
onderscheid aangebracht  tussen  industrieën die Britse en Duitse grondstoffen  (in dit geval 
steenkolen) gebruikten: de eersten mochten wél uitvoeren naar Entente‐landen, de tweede 
uiteraard niet.17 Hoewel reders, NOT en Kodibu er al vrij snel met de Britten tot een akkoord 
kwamen, dreigde er op het allerlaatste moment een kink  in de kabel te komen  in de vorm 
van – hoe kan het ook anders – minister Posthuma. Hij dreigde namelijk om, gebruikmakend 
van  de  Schepenwet,  elk  schip  dat  in  Britse  dienst  zou  gaan  varen  te  vorderen. De  Britse 
regering liet de NOT weten dat als zij Posthuma niet op andere gedachten kon brengen, het 
White List‐plan de prullenbak in ging.18 
  Maar Posthuma was, zoals wel vaker, niet bereid het spelletje mee te spelen.19 Op 24 
juni 1916 diende hij namelijk een aangescherpte versie van de Schepenwet bij de Tweede 
Kamer in. Hij legde daarbij uit dat genoemde wet niet helemaal aan zijn wensen had voldaan 
omdat het de reders te veel vrijheid bood om – naar des ministers zin ‐ te hoge vrachten te 
vragen of  te weinig  ruimte  ter beschikking  te  stellen. De  aangescherpte  versie  stelde  zijn 
departement,  in casu het aan het Graanbureau opgerichte  'Bureau Uitvaren van Schepen' 
dat  toezag op naleving van de originele Schepenwet,  in staat om eigenmachtig aan reders 
door  te  geven  hoeveel  tonnage  het  wilde  hebben  en  hoeveel  zij  daarvoor  wenste  te 
betalen.20 De NOT zag dit alles met  lede ogen aan: de nieuwe Schepenwet zou er namelijk 
voor zorgen, noteerde Van Aalst in zijn dagboek, dat zij zich expliciet zou gaan bemoeien met 
zaken  die  zij  tot  nu  toe,  uit  praktische  en  neutraliteitsoverwegingen,  aan  particuliere 
maatschappijen als de Trustmaatschappij had overgelaten: 
 

[W]aar door deze wet de Regeering feitelijk in plaats treedt van de reeders, [zal] zij thans 
die  aanrakingen  met  de  Buitenlandsche  Regeeringen  zal  verkrijgen,  die  tot  nu  toe 
bestond  met  de  Stoomvaartmaatschappijen,  particulieren  […],  die  zich 
onaangenaamheden,  eischen,  ja  zelfs  beleedigingen  kunnen  laten  welgevallen,  doch 
onze Regeering  kan  zulks niet.  […]  de Regeering  in de  plaats  van die maatschappijen 
treedt,  is het de vraag of en hoe aan pressie van de Duitsche Regeering op de onze om 
die contracten te doen vervallen, weerstand kan worden geboden. Aan den anderen kant 
zal  de  Engelsche  Regeering wenschen,  dat  die  contracten  in  stand  blijven.  Kan  onze 
Regeering dit met hare neutraliteitsprincipes overeenbrengen?  Zo neen, dan  zal  zij  ze 
afschaffen, maar zal zij dan tevens het gevolg, het stopzetten van de scheepvaart en van 
de industrie door gebrek aan Engelsche kolen durven aanvaarden?21 

 
Van  Aalst  stelde  dan  ook  voor  dat  de  regering  beide  Kamers  in  het  diepste  geheim  zou 
inlichten over de White List‐contracten en hen vervolgens in het geheim, maar op basis van 

                                                            

17 OP I, map ‘Diary January 1917’: ‘Memorandum for Coal Telegram’ door Oppenheimer, 19 januari 1917. 
18 NA 2.06.079/1244: Botterell aan Van Vollenhoven, 13 mei 1916 (II), bijgevoegd bij UC 15 mei 1916. 
19 OP  I, map ‘Diary January 1917’: ‘Memorandum for Coal Telegram’ door Oppenheimer, 19 januari 1917;  
20 Handelingen TK 1915/1916, kamerstuknummer 412 ondernummer 3: Memorie van Toelichting, 24 juni 1916. 
Zie ook Flierman, 'Het centrale punt', 46‐47. Posthuma reageerde overigens op de kritiek van de Kamer door de 
reders iets meer zeggenschap te geven over de te vorderen schepen, maar (zoals ook uit de hoofdtekst zal 
blijken): de regering bleef de touwtjes strak in handen houden. Handelingen TK 1916‐1917, kamerstuknummer 
88 ondernummer 1: Memorie van Antwoord 13 december 1916. 
21 Dagboek Van Aalst, 27 december 1916, 356‐357. 
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alle beschikbare informatie, te laten stemmen. Loudon zag daar wel wat in, maar Posthuma 
was bang dat de Kamerleden “zijn” wet dan zouden afstemmen.  'Ik heb  [daaraan] zooveel 
werk gehad en zooveel avonden besteed’, verklaarde de minister, ‘dat ik geen trek heb deze 
wet te laten schieten [...].'22  De UC stuurde daarom eind december 1916 een door Hintzen 
opgestelde, acht kantjes  tellende brief naar alle ministers waarin de argumenten  tegen de 
wet  nog  eens worden  samengevat.23 Bovendien mobiliseerde  Joost  van  Vollenhoven  zijn 
liberale geestverwanten in de Kamer ter ondersteuning van de brief.24  

Deze  dubbelslag  bleek  echter  niet  genoeg,  want  Posthuma  kreeg  steun  uit 
onverwachte hoek:  in  januari 1917 brak namelijk een grote machinistenstaking uit, die een 
groot deel van het Nederlandse scheepvaartverkeer stillegde. De vakbond had aangekondigd 
pas weer aan het werk te gaan als haar plechtig beloofd werd dat haar  leden alleen  lijf en 
goed hoefden te wagen 'op die schepen, welke in zee gingen voor ’s lands belang en welker 
voordeelen in ’s lands kas kwamen, doch niet in de zakken der reeders'.25 Posthuma maakte 
in  de  Kamer  uiteraard  dankbaar  gebruik  van  deze  formulering  en  creëerde  daardoor 
voldoende  draagvlag  voor  zijn  aangescherpte  Schepenwet,  inmiddels  getooid  met  de 
veelzeggende naam “Schepenvorderingswet”: deze werd aangenomen en kon op 11 februari 
1917  in  het  Staatsblad worden  opgetekend.  26 De moeilijkheden  die Van Aalst  en  Loudon 
voorspeld hadden met de Britse regering bleven uit, al was het maar omdat enkele dagen 
voor  het  definitief  aannemen  van  de  wet  de  economische  oorlog  tussen  Entente  en 
Centralen een nieuwe wending nam. De Schepenvorderingswet zorgde er echter voor dat bij 
het bestrijden van de komende crises de NOT  te maken zou krijgen met een Nederlandse 
regering die zich, zoals de UC al had voorspeld, niet meer op de achtergrond ophield, maar 
actief zou optreden.27 
 
8.3 – Patstelling 
 
Op 31 januari 1917 kreeg Loudon van de Duitse regering officieel het bericht binnen dat per 
2  februari  a.s.  haar  duikboten  binnen  een  zogeheten  Sperrgebiet op  elk  passerend  schip, 
ongeacht de nationaliteit, het vuur zouden openen. Dat Sperrgebiet omsloot niet alleen heel 
Groot‐Brittannië, maar ook de Atlantische en Middellandse Zeekusten van Frankrijk en Italië 
en hun Afrikaanse koloniale bezittingen. Het doel van deze actie was om de Britse overzeese 
aanvoerlijnen, die door het gebrek aan scheepsruimte onder spanning stonden, geheel door 
te snijden. De Duitse admiraliteit had berekend dat Groot‐Brittannië, dat zelf niet voldoende 

                                                            

22 Dagboek Van Aalst, 27 december 1916, 357. 
23 NA 2.06.079/1250: UC 2 januari 1917, 202‐203; UC aan Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, 
Binnenlandse Zaken, Marine, Financiën, Oorlog, Waterstaat en Landbouw, Nijverheid en Handel, 3 januari 
1917, bijgevoegd bij UC 2 januari 1917. 
24 NA 2.06.079/1250: UC 5 januari 1917, 230‐231; De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 9 
januari 1917,  862. 
25 Ritter, De donkere poort II, 118‐119. Cf. Brautigam, Langs de havens, 235‐238. 
26 Handelingen TK 1916‐1917: 12 januari 1917 (48e vergadering), 1069‐1070; NA 2.06.079/1251: UC 9 januari 
1917, 16; UC 12 januari 1917, 61. De wet werd gepubliceerd in Staatsblad no. 211, 10 februari 1917. Zie 
Abbenhuis, Art of staying neutral, 127; De Monchy, 'Commerce and Navigation', 127‐128; Posthuma, 'Food 
Supply', 287; Flierman, 'Het centrale punt', 47‐48.  
27 NA 2.06.079/1257: Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, 17 juli 1917, 156. 
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voedsel kon produceren om haar bevolking te voeden, binnen vijf maanden aan de rand van 
de  hongersnood  zou  staan  en  de  strijd  zou  moeten  staken,  waarna  Frankrijk,  Italië  en 
Rusland vanzelf zouden volgen.28  

Berlijn  wilde  echter  niet  dat  de  neutralen,  Nederland  voorop,  de  uiterste 
consequentie  uit  de moedwillige  torpedering  van  handelsschepen  zouden  trekken  en  de 
Centralen  de  oorlog  zouden  verklaren.  Daarom  werden  de  Duitse  kolenleveranties  aan 
Nederland per februari 1917 aanmerkelijk verhoogd (om de stilvallende import vanuit Groot‐
Brittannië te compenseren), en werd er tussen de uiterste grens van het operatiegebied van 
de duikboten  in de Noordzee en het Britse mijnenveld rondom Duitsland een corridor voor 
Nederlandse  schepen  op  weg  naar  de  Atlantische  Oceaan  en  de  Middellandse  Zee 
opengehouden.29 Daarnaast  beloofde  Berlijn  dat  compensatie  betaald  zou  worden  voor 
schepen  die  buiten  het  Sperrgebiet  zouden  worden  getorpedeerd. 30  Verder  werd 
afgesproken  één  keer  per  dag  een  schip  van  Kröllers  Batavier‐lijn  tussen  Vlissingen  en 
Southwold te laten varen om passagiers en post – geen goederen – tussen Groot‐Brittannië 
en Nederland te vervoeren.31 Tenslotte werd aan neutrale schepen die zich op 31 januari in 
het  toekomstige  Sperrgebiet  bevonden  nog  tot  5  februari  de  tijd  gegeven  om  als  de 
wiedeweerga richting veiliger wateren te vluchten.32 
  Op  1  februari  werd  naar  aanleiding  van  de  Duitse  officiële  aankondiging  op  het 
ministerie  van  Marine  een  vergadering  gehouden,  waarin  vertegenwoordigers  van  alle 
partijen die primair belang hadden bij scheepvaart op of door de Noordzee aanwezig waren: 
de  departementen  van  Buitenlandse  Zaken, Marine  en  Koloniën,  de  chef marinestaf,  de 
grootste  reders  en  de  Nederlandsche  Reedersvereeniging 33 ,  NOT,  Kodibu  en  het 
Graanbureau,  alle partijen die primair belang hadden bij de  scheepvaart door of over de 
Noordzee,  aanwezig  waren.34 Tijdens  deze  vergadering  werd  besloten  om  voorlopig  alle 
schepen  in de havens te houden, niet alleen om verlies aan materieel en mensenlevens te 
voorkomen, maar ook om te zorgen dat de Nederlandse regering niet in de positie gebracht 
zou worden om op hoge poten genoegdoening te moeten eisen van Berlijn: dat zou op dit 
moment alleen maar de neutraliteit in gevaar brengen. Tweede punt van gesprek waren de 

                                                            

28 Halpern, Naval History, 337‐338; Steffen, 'Holtzendorff Memorandum', 215‐218; Birnbaum, Peace Moves and 
U‐Boat Warfare, 218‐247; Schröder, Die U‐Boote des Kaisers, 282‐291; Foley, Path to Verdun, 181‐236. 
Overigens had de Duitse legerleiding “voor het geval dat” enkele divisies, ongeveer 40.000 man in totaal, uit 
Roemenië teruggetrokken en aan de Nederlandse grens samengebracht. Abbenhuis, Art of staying neutral, 
130.  
29 Dagboek Van Aalst, 1 februari 1917, 367‐368. 
30 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 31; Frey, Der Erste Weltkrieg, 90; Gijswijt, 'Neutraliteit en 
afhankelijkheid', 29; Den Hertog, Cort van der Linden, 572‐578. 
31 Het was ook in Duits belang om minstens één verbinding tussen Groot‐Brittannië en het Europese vasteland 
in stand te houden, om zo bijvoorbeeld contact te blijven houden met door de Britten geïnterneerde Duitse 
krijgsgevangenen. De Batavier‐schepen waren overigens passagiersschepen en hadden nauwelijks laadruimtes, 
dus de Duitsers hoefden niet bang te zijn dat er veel Nederlandse goederen naar Groot‐Brittannië vervoerd 
zouden worden. Hoover, American Epic I, 287. Voor Kröllers Batavier‐lijn was het grote voordeel dat zij nu het 
virtuele monopolie op de passagiers‐ en postverbinding overnam van de Stoomvaartmaatschappij “Zeeland”. 
Zie Gedenkschrift Stoomvaart‐Maatschappĳ "Zeeland", 41‐42. 
32 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 1‐3; Baer, The Anglo‐German antagonism, 226‐227.  
33 Zie hoofdstuk 3, paragrafen 3 en 4. 
34 Dagboek Van Aalst, 1 februari 1917, 367‐368. 
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gevolgen  van  de  Duitse  aankondiging  voor  de  vele  regelingen  die  Nederlandse 
Crisisinstellingen hadden afgesloten met Groot‐Brittannië. Niet alleen de NOT, maar ook de 
reders op de White List en de LEB hadden zich verplicht regelmatig een haven op de Britse 
eilanden, dat wil zeggen  in het Sperrgebiet, aan  te doen:  iets wat nu praktisch onmogelijk 
was geworden. Maar, zo opperden de aanwezigen optimistisch, daar zou wel een mouw aan 
te passen zijn. Zo zou de NOT bij afvaart en thuiskomst van elk schip de manifesten kunnen 
opsturen naar de Britse Legatie  in Den Haag,  in plaats van een vertegenwoordiger van de 
Admiralty  in een Britse havenstad. Totdat de Britten deze alternatieven hadden aanvaard, 
zouden Nederlandse schepen in hun havens blijven en de Entente dus niet van Nederlandse 
exportproducten kunnen voorzien.35  

De  Uitvoerende  Commissie,  waar  Van  Aalst  de  volgende  dag  uitgebreid  verslag 
uitbracht,  was  even  optimistisch  gestemd  over  de  mogelijkheid  het  Agreement  aan  de 
omstandigheden aan te passen. Maar Alan Johnstone, die op 2 februari, zijn laatste werkdag 
in Nederland, persoonlijk afscheid kwam nemen, waarschuwde dat de Britse regering  ‘niet 
zoo gemakkelijk op het voorstel der U.C. zoude willen  ingaan, daar men niet gaarne bewijs 
zoude  willen  geven  dadelijk  onder  den  indruk  te  zijn  gekomen  van  de  Duitsche 
maatregelen’.36 Londen  wilde  bovendien  tot  elke  prijs  voorkomen  dat  neutrale  schepen 
voortaan  de  kusten  van  Groot‐Brittannië  links  zouden  laten  liggen, waardoor  de  Britten 
zowel  belangrijke  importgoederen  (zoals  Nederlandse  margarine,  glycerine  en 
landbouwproducten) als baten uit handelstransacties zou mislopen.37 Daarom vaardigde de 
Britse regering op 16 februari 1917 een Order in Council uit waarin zij alle neutrale schepen, 
die zonder een Britse inspectiehaven te passeren over de Noordzee voeren, expliciet dreigde 
met aanhouding.38 Om te voorkomen dat neutrale kapiteins de Order  in Council simpelweg 
zouden negeren, in paniek naar hun thuishaven zouden vluchten en daar zouden blijven, had 
de Admiralty bovendien alle neutrale schepen die zich op 1 februari 1917 in een Britse haven 
bevonden,  verboden  uit  te  varen.  Het  ging  in  totaal  om  ongeveer  zeshonderd,  schepen, 
waarvan er zo’n vijftig uit Nederland kwamen.39 Londen verordonneerde dat deze schepen 
alleen weg mochten als er gelijkwaardige vervangers geladen met  zogenaamde  ‘approved 
commodities’ (voedingsmiddelen, ijzererts, ijzer en staal, nitraten, pyriet, grondstoffen voor 
de munitiefabrieken  en  timmerhout)  voor  terug  zouden  komen.  Daarnaast  weigerde  de 

                                                            

35 NA 2.06.079/1251: UC 2 februari 1917, 225‐230. Toen in december 1916 voor het eerst geruchten 
rondgingen over de duikbootoorlog, had de UC overigens al haar gedachten laten gaan over de mogelijkheid de 
gevaarlijke overtocht ter inspectie naar Groot‐Brittannië te vervangen door een veiliger alternatief. Dagboek 
Van Aalst, 15 december 1916, 350‐351; 19 december 1916, 352‐353; 27 december 1916, 359. 
36 NA 2.06.079/1251: UC 2 februari 1917, 209‐210, 232.  
37 BNA CAB 21/6: Memorandum van de Admiraliteit voor het kabinet, 'The German blockade and Neutral 
shipping, 2 februari 1917; BNA CAB 23/1: Notulen War Cabinet, 1 februari 1917. Cf. Baer, The Anglo‐German 
antagonism, 149; Osborne, Britain's Economic Blockade, 155. 
38 BNA FO 551/7, 109939: Balfour aan Bertie, 5 februari 1917. Cf. Ørvik, The Decline of Neutrality, 44‐45; 
Osborne, Britain's Economic Blockade, 155; Baer, The Anglo‐German antagonism, 148. 
39 De zeshonderd schepen worden genoemd in BNA CAB 23/1: Notulen War Cabinet, 3 februari 1917, de vijftig 
in NA 2.06.079/1252: UC 16 februari 1917, 73‐74, 90. Alleen al in de inspectiehaven Falmouth lag begin 
februari zo’n 200.000 ton aan Nederlandse scheepsruimte. NA 2.06.001/4225: CHB 9 februari 1917, 1. Cf. 
Watson, Britain's Dutch Policy, 154‐155; Baer, The Anglo‐German antagonism, 147; Sanders, British Strategic 
Planning, 139. 
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Britse  regering  pertinent  om  ladingen  landbouwhulpstoffen  en  oliën  en  vetten  voor  de 
margarine‐industrie door te  laten, zolang de  levering van Nederlandse  landbouwproducten 
en margarine aan Groot‐Brittannië niet volledig hervat zou worden.40 
  Daarmee  ontstond  een  gevaarlijke  patstelling,  die  het  hele  Nederlandse 
scheepvaartverkeer lamlegde. De Britten wilden de NOT verplichten door het Sperrgebiet te 
varen, terwijl de Trustmaatschappij dat nou juist weigerde. Om de Britten extra onder druk 
te zetten,  liet Van Aalst, met goedkeuring van Loudon, de Britten weten dat het buigen of 
barsten was.41  

 
Should  unexpectedly  the  British  Government  not  be  found  ready  to  comply with  our 
proposal, so that our whole navigation should come to a standstill, I fear that this would 
very  unfavourably  affect  the  public  opinion  here  [...].  No  doubt  people  here  would 
attribute this deplorable state of affairs to Great Britain, […] and in some way they would 
feel  themselves  victims  of  the  British  Blockade  of  Germany  which  unvoluntarily  [sic] 
would  direct Dutch  sympathies  towards Germany.  [...]  Finally  I  beg  to  observe  that  if 
imports from overseas were completely stopped, the N.O.T. would very soon have lost its 
authority as nobody would any  longer be  in want of  its  services, and  it would be very 
difficult  to maintain  the  rigidity of  their  control  in  goods  arrived before  through  their 
intermediary. I need not explain to you the serious consequences of such state of affairs 
[sic].42 

 
8.4 – Inspectie buiten het Sperrgebiet  
 
De Britse regering nam de waarschuwing van Van Aalst uiterst serieus. Dat bleek toen op 9 
februari 1917 Oppenheimer verheugd aan de UC liet weten dat Londen hem een ‘zeer goed’ 
voorstel gestuurd had, dat Nederlandse  schepen  in  staat  zou  stellen om graan en andere 
levensmiddelen  te  halen  in  de  Verenigde  Staten.  Die  schepen  zouden  op  de  heen‐  en 
terugreis een Britse haven buiten het Verenigd Koninkrijk – en dus het  Sperrgebiet – aan 
moeten  doen  ter  controle.  Voorwaarde was wel  dat  de  ladingen  die  schepen  uit  de  VS 
zouden meenemen van te voren door de Britse autoriteiten moesten worden goedgekeurd, 
om  te voorkomen dat er goederen naar Nederland werden gehaald die op één of andere 
manier de Duitsers ten goede zou komen. Zo kon de Britse regering haar controles, waaraan 
zij zeer veel belang hechtte, handhaven en zelfs uitbreiden. De UC reageerde, gezien de hoge 
nood, direct  enthousiast,  en na  verdere onderhandelingen werd Halifax op het Canadese 
schiereiland Nova Scotia aangewezen als  inspectiehaven. Ook de Nederlandse  regering, al 

                                                            

40 BPNL V‐I, doc. nr. 14, 24: Balfour aan De Marees van Swinderen, 13 februari 1917; NA 2.06.079/1254: UC 20 
april 1917, 103‐104; BNA CAB 21/6: Memorandum van de Bunker Committee, 1 februari 1917, bijgevoegd bij 
het memorandum “German Blockade and Neutral Shipping,” van “D.P.H.H.” 26 maart 1917. De Bunker 
Committee coördineerde de afgifte van de schaarse hoeveelheid steenkool aan Britse schepen en 
bunkerstations overall ter wereld. Cf. Watson, Britain's Dutch Policy, 155‐156; Riste, Neutral ally, 174. 
41 Dagboek Van Aalst, 2 februari 1917, 368. 
42 NA 2.06.079/1251: Van Aalst aan Johnstone, 2 februari 1917, en een voorlopige en definitieve versie van de 
brief van de NOT aan de Britse Legatie van dezelfde datum, allen bijgevoegd bij UC 2 februari 1917. Het citaat 
komt uit het eerstgenoemde document. Zie ook BNA FO 383/1321, 27668: Johnstone aan het Foreign Office, 4 
februari 1917. Cf. Van Manen, NOT IV, 5. 
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snel  op  de  hoogte  gesteld,  trof  haar  voorbereidingen.  Zo  eiste  Posthuma  onmiddellijk, 
gebruik makend van de Schepenvorderingswet, alle geschikte tonnage op om die zo snel en 
goedkoop mogelijk  naar  de  VS  te  sturen  om  graan  te  halen.43 Regering  en  UC  besloten 
bovendien dat die schepen  in ballast  (zonder  lading) zouden uitvaren.44 Schepen  in ballast 
gebruikten minder steenkool voor de heenreis, en konden  in hun  laadruimte zelfs nog een 
extra  voorraadje  voor  de  terugreis  meenemen.  Zo  kon  mogelijke  onenigheid  over  de 
mogelijkheid dat de Britten compensaties zouden eisen voor het ter beschikking stellen van 
bunkerkolen vermeden kunnen worden.45  
  De UC was buitengewoon positief over deze ontwikkelingen. Belinfante plaatste op 
13  februari  zelfs een communiqué  in de kranten waarin de UC  triomfantelijk aankondigde 
dat – dankzij haar – de scheepvaartstremming maar van korte duur zou zijn.46 De definitieve 
Britse toestemming om via Halifax naar de VS te varen liet echter op zich wachten, en werd 
eind  februari  slechts  ‘voorlopig’  verstrekt.47 De  oorzaak  van  deze  vertraging  lag  in  een 
diplomatieke rel  tussen de Britse en de Nederlandse regering over het Britse handelsschip 
“Princess Melita”.  Dit  schip  had  het  Sperrgebiet  getrotseerd  en  was  vanuit  een  Engelse 
haven op 5 maart bij Hoek van Holland aangelopen. De “Princess Melita” was een bewapend 
handelsschip, en had een kanon aan boord om zich eventuele U‐boten mee van het  lijf  te 
kunnen  houden.  Maar  volgens  Nederlandse  neutraliteitsproclamatie  van  eind  juli  1914 
mochten bewapende handelsschepen  varende onder de  vlag  van een oorlogvoerend  land 
Nederlandse  havens  niet  binnen  varen. 48  Londen  beweerde  dat  Nederland  hiermee 
Duitsland  in  de  kaart  speelde:  niet  bewapende  handelsschepen  waren  namelijk  een 
gemakkelijke prooi voor Duitse duikboten.49 Om de druk op Loudon nog wat  te verhogen, 
kreeg Townley – die inmiddels Johnstone had opgevolgd – opdracht hem en de NOT mee te 
delen  dat,  tenzij  Nederland  bereid  was  bewapende  handelsschepen  toe  te  staan,  alle 
‘facilities’ voor de overzeese vaart definitief zouden worden  ingetrokken. Dit hield  in,  legde 
Townley  op  13 maart  1917  aan  Van  Aalst  uit,  dat  schepen weer  hun  oude  vertrouwde 
hoofdinspectiehaven Kirkwall  (op de Orkney‐eilanden boven Schotland) moesten aandoen, 
en dus door het Sperrgebiet moesten varen.50  

                                                            

43 NA 2.06.079/1252: UC 9 februari 1917, 26‐27, en Van Aalst aan Oppenheimer, 9 februari 1917 no. 363, 
bijgevoegd bij UC 9 februari 1917. 
44 Dagboek Van Aalst, 8 februari 1917, 376; 9 februari 1917, 377‐379; 10 februari 1917, 379‐390; 11 februari 
1917, 380. Overigens werd op 23 mei 1917 een amendement aan de Schepenvorderingswet toegevoegd, dat 
de regering de mogelijkheid gaf om scheepsruimte te vorderen voor het vervoer van alle soorten goederen; 
daarvoor mocht de regering in principe alleen scheepsruimte vorderen voor het transport van levensmiddelen. 
De Monchy, 'Commerce and Navigation', 128. 
45 NA 2.06.079/1252: UC 9 februari 1917, 21‐22. 
46 NA 2.06.079/1252: UC 13 februari 1917, 53‐54 
47 Dagboek Van Aalst, 20 februari 1917, 384‐385; 21 februari 1918, 385; NA 2.06.079/1252: UC 23 februari 
1917, 139. 
48 Zie Moeyes, Buiten schot, 260‐261; Ritter, De donkere poort II, 131‐135; Watson, Britain's Dutch Policy, 98‐
100; Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 87, 114‐119. 
49 BNA FO 800/195, 127‐131: Robert Cecil aan Townley, 4 april 1917, 'Private & Confidential'. Zie ook Den 
Hertog, 'Legal Argumentation', 23‐28. 
50 Dagboek Van Aalst, 13 maart 1917, 402. 
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De UC‐leden lazen de volgende dag echter tot hun stomme verbazing in de krant dat 
de regering desondanks had besloten dat de ballastschepen op 15 maart naar de VS zouden 
vertrekken.51 Van Aalst spoedde zich daarop naar Loudon om er zeker van te zijn dat hij de 
boodschap van Townley goed begrepen had en de regering beleefd doch beslist aan te raden 
de  toestemming om de ballastschepen uit  te  laten varen weer  in  te  trekken.  Loudon was 
echter de hele dag  in Utrecht voor de feestelijke opening van de Jaarbeurs en  liet pas  laat 
die  avond  wat  van  zich  horen.  Hij  bleek  het  volstrekt  niet  eens  te  zijn met  Van  Aalsts 
interpretatie van Townleys mededeling, want hij kon niet geloven dat de Britse regering de 
kwestie‐“Princess Melita”  verbond met  het  uitvaren  via  Halifax.  De  eerste  ging  namelijk 
alleen de regering, de tweede de NOT wat aan en die twee instanties hadden uit de aard der 
zaak niets met elkaar te maken, doceerde Loudon. Van Aalst vroeg daarop toestemming om 
in  ieder  geval  de  reders  op  de  hoogte  te  brengen  van  zijn  bedenkingen, maar  Loudon 
weigerde dat: hij wilde namelijk voorkomen dat via de reders de pers  lucht zou krijgen van 
de “Princess Melita”‐ruzie en het hem moeilijk zou maken om de boel achter de schermen 
en  in der minne met de Britten te schikken. Gelukkig voor de reders was Loudon er, nadat 
Van  Aalst  teleurgesteld  was  afgedropen,  kennelijk  toch  niet  helemaal  gerust  op  en  had 
daarom Kröller – wiens Commissie van Bijstand een grote  invloed op Posthuma en dus op 
het  gebruik  van  door  de  regering  gerekwireerde  scheepsruimte  had  –  opgebeld.52 Die 
vertelde  hem,  tot  niet  geringe  verbazing  van  de minister,  dat  de  toestemming  om  uit  te 
varen  weer  door  Posthuma  was  ingetrokken.  Kröller  had  namelijk  van  Townley  exact 
dezelfde waarschuwing als Van Aalst gekregen en daarom Posthuma geadviseerd niet uit te 
varen. Loudon was woedend dat hij hiervan niet direct op de hoogte gebracht was, en belde 
Posthuma op om tekst en uitleg te eisen. Posthuma wist hem er echter van te overtuigen dat 
het écht geen  zin had om uit  te varen. Om half één  ’s nachts kwamen beide ministers bij 
elkaar en verstuurden ze een door hen beiden getekende order naar de betrokken rederijen 
om alle voorbereidingen om de volgende morgen in alle vroegte richting de VS te varen, te 
staken.53 Maar  op  16 maart,  een  dag  na  de  geplande  uitvaardatum,  kreeg  de  NOT  van 
Oppenheimer  te  horen  dat  de  Britse  regering  besloten  de  beloofde  ‘facilities’  voor  de 
ballastschepen  toch  te handhaven, hoewel – hij  vermeldde het uitdrukkelijk – daarin niet 
moest  worden  gelezen  dat  de  dat  de  Britse  regering  overstag  ging  inzake  de  “Princess 

                                                            

51 NRC, 14 maart 1917 ochtendblad. 
52 De administratie van de Schepenvorderingswet was formeel in handen gelegd van het 'Bureau Uitvaren van 
Schepen', dat de vrachtprijs zou beide betaald zou worden voor door de regering in beslag genomen 
scheepsruimte en de lading die daarin vervoerd zou worden. In feite had vooral de Commissie van Bijstand 
(lees: Kröller) een grote rol in het toekennen van scheepsruimte. (BNA FO 551/1, 50590: Townley aan Balfour, 
14 februari 1917 no. 1040 Commercial, met bijgevoegd 'A Summary of the War Aspect ‐ past, present, and 
future, of the Economic Relations between the United Kingdom and Holland' door Oppenheimer, n.d. [begin 
1917], 8‐9). 
53 Dagboek Van Aalst, 14 maart 1917, 403‐406; 15 maart 1917, 407‐408; NA 2.06.079/1253: UC 16 maart 1917, 
59, 62‐63, 67‐68; Bijlage bij de Notulen van de Vergadering der Uitvoerende Commissie d.d. 16 maart 1917. 
Beschrijving der bijeenkomst gehouden op 15 Maart 1917 des namiddags ten half twee ure in de vergaderzaal 
Paleisstraat 2 met de aandeelhouders‐reeders der Nederlansche Overzee Trustmaatschappij en den President 
en Secretaris der Nederlandsche Reedersvereeniging, 86‐93. 
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Melita”.54 Uiteindelijk konden op 29 maart 1917 eindelijk de 29 ballastschepen vertrekken 
om de in VS graan, veevoer en andere hoogstnoodzakelijkheden te halen.55 

Maar zodra de schepen in Amerika waren aangekomen en volgeladen, ontstonden er 
nieuwe mogelijkheden. Enkele schepen werden namelijk bij hun tweede en laatste controle 
in  de  haven  van  Halifax  tegengehouden  en  kregen  van  de  Britse  autoriteiten  geen 
toestemming de oceaan op te stomen. Deze schepen hadden namelijk kunstmest aan boord 
geladen en, zo legde Townley uit, de Britse regering wilde niet dat dit Nederland bereikte als 
dit zou worden gebruikt voor het bemesten van bietsuikergronden. Over bietsuiker waren 
namelijk in het kader van het Agricultural Agreement (nog) geen afspraken gemaakt en deze 
suikers mochten dus op de vrije markt – vooral aan Duitsland – worden verkocht.56 Townley 
deelde  de  NOT  mee  dat  de  regering  al  mondeling  had  toegezegd  dat  de  aangevoerde 
kunstmest niet voor de teelt van suikerbieten zou worden gebruikt, en zodra hij daarvan ook 
schriftelijk  bewijs  had  mochten  de  schepen  de  haven  van  Halifax  verlaten.  Toen  die 
schriftelijke bevestiging maar op  zich  liet wachten,  ging Van Aalst eens  informeren, maar 
zowel Posthuma en Loudon bleken niets van enige mondelinge afspraak af te weten. Al snel 
bleek  dat  de  vork  iets  ingewikkelder  in  de  steek  zat.  Linthorst  Homan  (LEB)  had  aan  de 
British and General Trading Association de bedoelde mondelinge toezegging gedaan, omdat 
hij daar op zijn beurt van D. van Rijn (Kunstmestcommissie) toestemming voor had gekregen. 
Van Rijn had niet aan Loudon doorgegeven wat hij gezegd had omdat hij vond dat deze er 
niets mee  te maken had, en Linthorst Homan vond dat zijn uitspraak zo  in de  lijn van het 
Agricultural Agreement lag dat verdere uitleg aan Posthuma overbodig was.57 Daarop werd, 
op advies van Kröller, besloten dat Van Rijn eerst Loudon formeel op de hoogte zou brengen 
van zijn besluit, waarop de minister van Buitenlandse Zaken zijn collega op Landbouw zou 
vragen dit besluit schriftelijk goed  te keuren. Loudon zou  tenslotte dit  laatste briefje weer 
doorsturen aan Townley. Loudon vergat die  laatste stap echter, waardoor het uitvaren van 
de  schepen nóg enkele dagen vertraging opliep.58 Pas op 18 mei 1917 kwamen de eerste 
schepen met graan en kunstmest in Nederland aan.59 
 
8.5 – De “grote” en de “kleine” vaart 
 

                                                            

54 NA 2.06.079/1253: UC 20 maart 1917, 101; Oppenheimer aan Van Aalst, 16 maart 1917 no. 1390, bijgevoegd 
bij UC 20 maart 1917; NA 2.06.079/1254:  UC 13 april 1917, 41‐42. 
55 De schepen vertrokken op 29 maart 1917. De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 29 maart 
1917,  895. 
56 NA 2.06.079/1253: UC 13 maart 1917, 49‐50; UC 27 maart 1917, 169; NA 2.06.079/1254: UC 10 april 1917, 
21‐22. 
57 Dit is overigens des te merkwaardiger omdat Van Rijn formeel werkzaam was bij Buitenlandse Zaken, maar 
was “uitgeleend” aan de Kunstmestcommissie. 
58 NA 2.06.079/1253: UC 27 maart 1917, 170‐171; UC 30 maart 1917, 208‐209; UC 3 april 1917, 236‐237; 
Dagboek Van Aalst, 27 maart 1917, 419‐420; 28 maart 1917, 420; 30 maart 1817, 421‐422; 2 april 1917, 425‐
426; NA 2.06.079/1254: UC 24 april 1917, 142; UC 4 mei 1917, 221‐222. 
59 Dagboek Van Aalst, 5 april 1917, 429; NA 2.06.079/1254: Van Aalst aan Oppenheimer, 13 april 1917 no. II 
2085, bijgevoegd bij UC 17 april 1917; UC 4 mei 1917, 224; NA 2.06.079/1255: UC 8 mei 1917, 28; UC 18 mei 
1917, 106‐107. 
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Parallel  aan  het  éénmalige  Britse  aanbod  om  Nederlandse  schepen  in  de  VS  het 
allernoodzakelijkste te laten halen zonder ter controle het Sperrgebiet aan te moeten doen, 
deed Londen de UC half februari 1917 ook een voorstel om de Nederlandse scheepvaart op 
andere belangrijke handelsroutes naar Amerika, het Middellandse Zeegebied en Zuidoost‐
Azië weer te hervatten. Ook hier was de idee dat de Britse regering de eis om een haven in 
het Verenigd Koninkrijk aan zou doen zou opgeven,  in ruil voor een grotere  invloed op wat 
er  precies  aan  boord  van  de Nederlandse  schepen  zou worden  geladen.  Zij  eiste  dat  de 
ladingsmanifesten  van  te  voren  zouden worden  doorgegeven  aan  het  Foreign Office,  die 
daarin  naar  hartelust  zou  mogen  schrappen.  De  NOT  zou  vervolgens  de,  eventueel 
aangepaste, manifesten weer terugkrijgen en plechtig moeten beloven dat de schepen niet 
meer of  andere  goederen  zouden  laden dan door de Britten was  goedgekeurd. Uiteraard 
werd  vervolgens  in  de  inspectiehavens,  die  overal  in  het  Britse  Empire  zouden  worden 
ingericht,  gecontroleerd of deze belofte wel was nagekomen.60  
  De UC was niet heel erg gecharmeerd van dit voorstel, omdat zij vond dat het de rol 
van de Trustmaatschappij beperkte tot verstrekker van contracten en  leverancier van NOT‐
kegels  aan  reders  die  van  de  Britten  een  zogeheten  navicert  ‐  een  bewijs  dat  het 
ladingmanifest was goedgekeurd en gecontroleerd – gekregen hadden.61  Zij besloot echter 
akkoord te gaan, mits bij de beoordeling van de manifesten rekening gehouden zou worden 
met het Agreement, in het bijzonder de rantsoenen. De afgesproken rantsoenhoeveelheden, 
redeneerde de UC, waren namelijk de minimale hoeveelheden die Nederland nodig had, en 
zij zou niet accepteren dat Britse consuls of het Foreign Office aanvoer zouden weigeren van 
goederen waarvan het vastgelegde invoerplafond nog niet bereikt was.62 Een reactie van de 
Britse  regering  op  dit  voorstel  liet  echter,  tot  grote  ergernis  van  Van  Aalst  c.s,  op  zich 
wachten.63 Wel  liet  op  2  april  1917  Londen,  via  Oppenheimer,  de  NOT  weten  intussen 
inspectiehavens te hebben ingericht te Gibraltar, Alexandrië, Freetown (in Sierra Leone aan 
de  westkust  van  Afrika)  en  Kingston  (op  Jamaica).64 Neutrale  schepen mochten  daarvan 
gebruik maken, maar : 

                                                            

60 NA 2.06.079/1252: UC 13 februari 1917, 46‐47, 51‐52. 
61 OP II, map ‘Diary May 1917’: dagboekaantekening Oppenheimer 11 mei 1917. Cf. NA 2.06.079/1255: UC 11 
mei 1917, 55‐56; NA 2.06.079/1256: Oppenheimer aan Van Aalst, 9 juni 1917 no. 2715, bijgevoegd bij UC 12 
juni 191; UC 19 juni 1917, 135; UC 22 juni 1917, 175; 7. Zie ook NA 2.06.079/1656: Commissie voor de 
Scheepvaart 16 juli 1916, 109, waarin Valstar opmerkt dat door het Navicert‐systeem ‘Engeland eene absolute 
macht verkreeg buiten de N.O.T. om’ verkreeg. Deze Commissie voor de Scheepvaart zal in het vervolg van dit 
hoofdstuk nog uitgebreid ter sprake komen. Overigens had de NOT in december 1916 een dergelijk Brits 
voorstel nog resoluut afgewezen (NA 2.06.079/1605, XLId, 19 december 1916, 22‐23), hetgeen aangeeft tot 
welke concessies de Trustmaatschappij bereid was om de schepen weer te laten varen. Zie voor verdere uitleg 
over het navicert‐systeem Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 41; Frey, Der Erste Weltkrieg, 235; 
Siney, Allied Blockade, 140‐142; Cecil, All the way, 134. 
62 NA 2.06.079/1252: UC 16 februari 1917, 69‐73; UC 20 februari 1917, 106. 
63 NA 2.06.079/1252: Van Aalst aan Oppenheimer, 15 februari 1917 no. 407 en 16 februari 1917 no. 425, 
bijgevoegd bij UC 16 februari 1917; Van Aalst aan Oppenheimer, 21 februari 1917, no. 1122 II: ‘Scheme to be 
adopted for ships sailing to and from North America, South America, the Mediterranean, the Peninsular, the 
Far East and West India’, bijgevoegd bij RvB 23 februari 1917. 
64 Zie BNA CAB 21/6: Memorandum voor het Britse kabinet door 'D.P.H.H.', 'German Blockade and Neutral 
Shipping', 26 maart 1917; BNA CAB 24/9: War Trade Intelligence Department, ‘Summary of Blockade 
Information, 30 March – 5 April’, 6 April 1917. Cf. Salter, Allied Shipping Control, 99. 
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His Majesty’s Government expressly  reserve  their belligerent  rights of visit, search and 
capture, and the above facilities are  liable to be withdrawn at any time  in the event of 
abuse,  or  if  His  Majesty’s  Government  considering  it  necessary  in  their  belligerent 
interest to do so. 

 
Bovendien gold het aanbod alleen voor  schepen wier eigenaar op de White List  stond, en 
was dus afhankelijk van te verrichten tegenprestaties  in de vorm van scheepsruimte.65 Wat 
de Britten daarmee bedoelden was op 21 februari 1917 al duidelijk geworden. Op die datum 
had de UC namelijk een kopie gekregen van een brief van Townley aan Loudon, waarin de 
Britse gezant meedeelde dat de Britse  regering alleen bereid was Nederlandse  reders een 
inspectiehaven  buiten  het  Verenigd  Koninkrijk  aan  te  laten  doen  als  zij  in  ruil  tonnage 
beschikbaar stelden om kolen  te vervoeren  tussen het VK en Frankrijk.66 Op 17 april 1917 
werd  Van  Aalst  bovendien  bij  Townley  ontboden  en  kreeg  daar  te  horen  dat  de  Britse 
regering nóg meer eisen  stelde. Als nieuwe  voorwaarde  voor het hervatten  van de  grote 
vaart  via  inspectiehavens  buiten  het  Kriegsgebiet,  deelde  Townley  mee,  moest  de 
Nederlandse scheepvaart op Groot‐Brittannië op het niveau van voor februari 1917 worden 
hervat, duikboten of niet.67  

Hoewel de UC weinig gelukkig was met dit forse Britse eisenpakket, werd besloten de 
onderhandelingen niet af  te breken: daarvoor waren de belangen die op het spel stonden 
simpelweg  te groot.68 Maar om verder  te gaan, moest worden geïnventariseerd  tot welke 
offers  de  individuele  scheepvaartmaatschappijen  eventueel  bereid  waren.  Dat  was 
gemakkelijker gezegd dan gedaan; elke reder, behalve de HAL en de RL, had immers aparte 
afspraken gemaakt met de Britten over bunkerkolen. Ook was overleg met de regering,  in 
casu Loudon en Posthuma, nodig om te voorkomen dat zij de Schepenvorderingswet zouden 
gebruiken om een door de NOT gesloten regeling te blokkeren.69 Op verzoek van Van Aalst 
stelde  NOT‐bestuurslid  Wilmink  daarom  op  15  maart  1917  aan  de  leden  van  de 
Reedersvereeniging  voor  om  een  nieuwe  NOT‐afdeling  op  te  zetten,  die  voor  zowel  de 
regering als de scheepvaartmaatschappijen als vast aanspreekpunt zou dienen voor alle aan 
de duikbootoorlog en  zijn verstrekkende gevolgen gerelateerde problemen,  in de hoop  zo 
meer  duidelijkheid  te  scheppen.  Zo’n NOT‐commissie  had  nog  een  voordeel:  zij  zou  een 
tegenwicht kunnen bieden aan het duo Kröller/Posthuma, wier invloed in scheepvaartzaken 
sterk  gegroeid was door de  Schepenvorderingswet.70 Dat werd ook door de Britten meer 

                                                            

65 NA 2.06.079/1253: Citaat uit Oppenheimer aan Van Aalst, 2 april 1917 no. 1686 met bijgevoegd 
memorandum ‘Neutral vessels calling for examination at ports outside the United Kingdom’, n.d., bijgevoegd 
bij UC 3 april 1917. Zie ook UC 3 april 1917, 238‐243; 
66 NA 2.06.079/1252: Botterell aan Van Aalst 21 februari 1917 no. 1009, ‘very urgent’, bijgevoegd bij UC 23 
februari 1917. 
67 Dagboek Van Aalst, 17 april 1917, 432‐433; NA 2.06.079/1254: UC 17 april 1917, 86‐88; UC 20 april 1917, 
113‐115; BNA FO 800/195, 132‐135: Townley aan Robert Cecil, 23 april 1917 
68 NA 2.06.079/1253: UC 3 april 1917, 243‐247; NA 2.06.079/1254: UC 13 april 1917, 50‐52; UC 17 april 1917, 
68‐69. Citaat uit UC 20 april 1917, 108. 
69 NA 2.06.079/1254: UC 10 april 1917, 24‐25; UC 13 april 1917, 40‐42; UC 20 april 1917, 111‐113; UC 24 april 
1917, 132‐133; UC 27 april 1917, 163‐165. 
70 OP I, map ‘Diary March 1917’, dagboekaantekening Oppenheimer 17 maart 1917. 
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dan  van harte  toegejuicht:  Townley  verdacht het duo  er  van om de  tot nu  toe  gevoerde 
onderhandelingen bewust te hebben tegengewerkt, om zo de Nederlandse publieke opinie 
steeds verder tegen de Britten op te  jagen en de Entente tot concessies te dwingen.71 Ook 
Loudon vond de oprichting van zo’n nieuwe commissie een prima  idee, omdat daarmee de 
regering zich tactisch uit allerlei mogelijkerwijs compromitterende zaken kon terugtrekken, 
verder  conflict met  Posthuma  vermeden  kon worden  en  er  zo minder  ruimte was  voor 
onenigheid aan Nederlandse zijde, bijvoorbeeld tussen reders onderling.72 

In afwachting van de definitieve oprichting van de nieuwe NOT‐scheepvaartafdeling 
werd besloten dat Snouck Hurgronje een rondje zou maken  langs de betrokken reders met 
de  vraag  of,  en  zo  ja,  tot  welke  prijs,  zij  bereid  waren  de  vaart  op  Groot‐Brittannië  te 
hervatten.  Dat waren  zij  vrijwel  allemaal  –  de  kosten  van  het  doelloos  stilliggen  van  de 
schepen begon namelijk de pan uit te rijzen73 – mits de Britse regering, die  immers zo veel 
belang had bij het hervatten van de Nederlands‐Britse scheepvaart, hen enige garanties zou 
bieden, bijvoorbeeld door regelmatig een militair konvooi over de Noordzee te  laten varen 
waarbij  Nederlandse  vrachtvaarders  konden  aanhaken. 74  Bovendien  hadden  zij  grote 
problemen met de Britse eisen  inzake  'approved  commodities'75: als elk Nederlands  schip 
zou moeten wachten  voordat het met de  juiste  lading  zou  zijn  volgeladen,  zou dat  lange 
wachttijden tot gevolg hebben, met financiële verliezen voor de reders en verloren tonnage 
voor  de  Britten  als  belangrijkste  nadelen.  Tenslotte  eisten  de Nederlandse  reders  dat  de 
Britse regering glashard zou garanderen dat voor elk schip dat naar Groot‐Brittannië voer er 
ook weer één zou terugkomen.76 

Vervolgens  spraken alle Nederlandse betrokkenen  (NOT, Reedersvereeniging en de 
verschillende  scheepvaartmaatschappijen  en ministeries)  af  dat  Snouck  Hurgronje  af  zou 
reizen naar Groot‐Brittannië  ‘om aldaar eens poolshoogte te nemen omtrent hetgeen men 
daar eigenlijk wil’.77 Het plan was dat Snouck Hurgronje de eisen van de Nederlandse reders 
zou presenteren aan de Britse regering, in de hoop dat Londen deze zou willen meenemen in 
een definitieve oplossing voor  zowel de “kleine vaart”  (tussen Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk) als de “grote vaart” (tussen Nederland en mediterrane, Aziatische, Amerikaanse 
havens). Die Britse oplossing zou Snouck vervolgens weer mee terugnemen naar Nederland, 
waar  de  de  nieuw  op  te  richten  onderafdeling  van  de  NOT,  de  Commissie  voor  de 

                                                            

71 BNA FO 800/195, 119‐122: Townley aan Robert Cecil, 17 maart 1917. 
72 Dagboek Van Aalst, 15 maart 1917, 408; 27 april 1917, 442; 28 april 1917, 442; NA 2.06.079/1253: UC 16 
maart 1917, 68‐69; NA 2.06.079/1254: UC 1 mei 1917, 196‐197, 204, 207. 
73 De Rotterdamsche Lloyd becijferde bijvoorbeeld dat zij in de periode van 8 februari tot en met 8 maart 
ongeveer Fl. 24.000 aan liggeld, plus Fl. 2.000 per dag aan gages, liggeld en steenkool om de scheepsmachines 
draaiende te houden, kwijt was aan één enkel schip. NA 2.06.079/1253: UC 13 maart 1917, 36. 
74 Een Nederlands konvooi was geen optie, omdat dit tot grote, waarschijnlijk onoverkomelijke problemen met 
Duitsland zou kunnen leiden. Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 5. 
75 Zie paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
76 Dagboek Van Aalst, 24 april 1917, 439.  
77 Dagboek Van Aalst, 25 april 1917, 440‐441. De missie van Snouck wordt ook genoemd in onder andere Smit, 
Nederland in de Eerste Wereldoorlog III; Baer, The Anglo‐German antagonism, 150‐151 en Porter, Dutch 
neutrality, 145‐146, maar deze historici overschatten de reikwijdte van zijn missie nogal: Snouck ging naar 
Groot‐Brittannië om informatie te verzamelen, informatie door te geven en om de Britten te verzoeken een 
definitief voorstel te doen voor het hervatten van de Nederlandse scheepvaart. 
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Scheepvaart, zich er over zou buigen en uiteindelijk zou beslissen of de deze aanvaardbaar 
was voor alle partijen.78  
  In  Londen werd  de  diplomaat,  geheel  volgens  het  recept  dat  ook  bij  de  eenzame 
overtochten  van Van Vollenhoven  zo goed had gewerkt, met alle egards ontvangen  in de 
hoop  hem  zo  gunstig  te  kunnen  stemmen.79 Na  een  goede  week  onderhandelen  met 
vertegenwoordigers  van  diverse  regeringsdepartementen,  waaronder  het 
Blokkadeministerie van Cecil en het nieuwe Ministry of Shipping – speciaal opgezet om de, 
dankzij  de  duikboten  steeds  schaarser wordende,  scheepsruimte  zo  optimaal mogelijk  te 
verdelen – presenteerden de Britten Snouck begin mei 1917 een voorstel voor een definitief 
Anglo‐Nederlands scheepvaartakkoord. 80 In ruil voor bunkerkolen en de mogelijkheid om op 
de  “grote  vaart”  inspectiehavens  buiten  het  Verenigd  Koninkrijk  aan  te  doen  volgens  de 
eerder  met  de  NOT  besproken  voorwaarden  aangaande  goedkeuring  van  het 
scheepsmanifest,  zouden  Nederlandse  reders  alle  scheepsruimte  die  niet  nodig  was  om 
goederen voor Nederlands gebruik aan te voeren aan de Entente aanbieden, waar zij zouden 
worden ingezet ‘in Allied trades in waters where they are less vulnerable to German attack'. 
Wat  de  “kleine  vaart”  betrof  werd  de  suggesties  van  de  Nederlandse  reders  dat  hun 
handelsschepen  mee  zouden  mogen  varen  in  Britse  konvooien  door  de  Britse  marine 
verworpen, niet  in de  laatste plaats uit angst dat via Nederland de vertrektijden en routes 
van die konvooien  in Duitse handen zou vallen.81 In plaats daarvan bood de Britse regering 
Snouck Hurgronje twee alternatieven aan. Optie A hield  in dat alle Nederlandse schepen  in 
de “kleine vaart” vervangen  zouden worden door Britse, die bewaakt door een destroyer‐
eskader heen en weer zouden varen. Maar in ruil zou voor elk Brits schip in de “kleine vaart” 
een  Nederlands  schip  kolen moeten  transporteren  tussen  Groot‐Brittannië  en  Frankrijk. 
Optie  B  hield  in  dat  Nederlandse  koopvaardijschepen  in  de  “kleine  vaart”  zouden  gaan 

                                                            

78 Dagboek Van Aalst, 25 april 1917, 440‐441; NA 2.06.079/1254: ‘Schema betreffende hervatting onzer 
Scheepvaart’, n.d., ‘streng vertrouwelijk’, bijgevoegd bij UC 17 april 1917; UC 20 april 1917, 116‐117; NA 
2.06.079/1254: UC 24 april 1917, 132‐136, 141; ‘Extract from Correspondence between the British Legation 
and the N.O.T. regarding Dutch Navigation’, ‘strictly confidential’. [n.d., half april 1917], bijgevoegd bij UC 24 
april 1917. Deze gegevens waren overigens door Townley ook naar Londen opgestuurd: NA 2.06.079/1254: UC 
1 mei 1917, 187; NA 2.06.079/1255: Van Aalst aan Oppenheimer, 13 mei 1917 no. II 2557, bijgevoegd bij UC 18 
mei 1917. 
79 BNA FO 800/195, 136‐141: Townley aan Robert Cecil, 30 mei 1917. 
80 BNA FO 382/1713, 90300: Sir Hughe Knatchbull‐Hugessen (Contraband Department), Aantekingen van 
gesprek met Snouck Hurgronje en William Wordsworth Fisher (Admiralty), 3 mei 1917; NA 2.06.079/1255: 
Uittreksel van telegram van Snouck Hurgronje uit Londen, n.d., bijgevoegd bij UC 11 mei 1917; Loudon aan Van 
Aalst, 22 mei 1917 ‘Afdeeling II’, no. 22172, bijgevoegd bij UC 22 mei 1917. Zie over het Scheepvaartministerie 
Dewey, British agriculture, 220. 
81 BPNL 8/1, no. 238: Eyre Crowe aan Sir William Graham Greene (permanent secretaris van de Admiraliteit), 7 
mei 1918; idem, no. 239: Greene aan Eyre Crowe, 8 mei 1917. Baer, The Anglo‐German antagonism, 151‐152 
stelt dat de afwijzing van de Admiraliteit de plannen bemoeilijkte, maar ik denk dat deze ze eerder bevorderde: 
doordat Nederlandse schepen niet in Brits konvooi hoefde te varen, werden volkenrechtelijke moeilijkheden 
vermeden. Aangaande het gevaar dat de Duitse marine via Nederland achter de vertrektijden van eventuele 
konvooien zou kunnen komen meldde de Reedersvereeniging op 13 april dat Duitse agenten de vertrektijden 
van Nederlandse schepen via telefoon of telegraaf aan Duitsland doorgaven. Daar werd deze informatie via het 
draadloze telegrafiestation in Nauen doorgegeven aan de duikboten, die de schepen vervolgens konden 
opwachten. NA 2.06.079/1253:  UC 27 maart 1917, 189; NA 2.06.079/1254: UC 13 april 1917, 42‐43; NA 
2.06.079/1256: UC 5 juni 1917, 18‐19. 
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varen. Voor elk  schip dat  in ballast of met andere dan  ‘approved  commodoties’  in Groot‐
Brittannië zou aankomen, zouden Nederlandse reders de  helft van de tonnage van dat schip 
inzetten in de Brits‐Franse kolenvaart.82 
  De Britse regering was er erg op gebrand dat de Commissie voor de Scheepvaart snel 
akkoord  zou  gaan  met  het  voorstel.  Men  was  namelijk  zéér  bezorgd  dat,  indachtig  de 
eerdere waarschuwing van de NOT, de Nederlanders zich gedwongen zouden zien om al hun 
overeenkomsten  met  de  Britten  op  te  zeggen  als  de  scheepvaartstremming  nog  langer 
duurde.83 Bovendien had Townley  zijn  superieuren  gewaarschuwd  voor de ondoorzichtige 
en stroperige manier waarop de Nederlandse besluitvorming  inzake scheepvaartzaken zich 
tot nu toe had voltrokken, en daarom werd Snouck Hurgronje een bonus in het vooruitzicht 
gesteld als de onderhandelingen uiterlijk op 9  juni 1917  zouden  zijn afgerond.84 Mocht er 
voor die datum positief zijn beslist zou er een modus vivendi, een tussentijdse oplossing,  in 
werking treden totdat het definitieve vaarsysteem was geïmplementeerd. Die modus vivendi 
hield  in  dat  de  Nederlandse  reders  vijf  schepen  zouden  leveren  voor  de  Brits‐Franse 
kolenvaart, waarna alle schepen op de “grote vaart” alvast zouden kunnen uitvaren en op 
hun weg richting Amerika of Azië een inspectiehaven buiten het Sperrgebiet aandoen. Maar 
reageerde de Commissie voor de Scheepvaart pas na 9  juni, verviel deze modus vivendi en 
zouden alle uitvarende schepen zich weer gewoon  in een haven  in het VK moeten melden, 
totdat het Britse voorstel was aangenomen en de tonnage verdeeld.85 
 
8.6 – De Commissie voor de Scheepvaart 
 
Na zijn terugkomst  in Nederland bracht Snouck Hurgronje op 29 mei 1917 officieel verslag 
uit  bij  de  nieuwe  Commissie  voor  de  Scheepvaart,  die  op  27  april  1917  officieel  was 
ingesteld.86 Bij  haar  oprichting  had  Van  Aalst  uitgelegd  dat  de  bedoeling was  om  van  de 
nieuwe NOT‐afdeling  ‘een  geheim  bureau  zonder  ondergeschikten’  te maken,  een  plaats 
waar  vertegenwoordigers  van  de  UC,  van  de  reders,  de  Reedersvereeniging  en  de 
verschillende  departementen  in  afzondering  konden  onderhandelen  over  de  Britse 
voorstellen. De commissie was samengesteld door de UC, die er voor had gezorgd dat er een 
stevig  NOT‐  (en  “Amsterdams”)  element  in  deze  zogenaamd  onpartijdige  club  aanwezig 

                                                            

82 BNA FO 382/1713, 98131: 'Memorandum commd. to Mr. Snouck May 12', 11 mei 1917 en 'Summary of 
Proposals in regard to Dutch Shipping', 14 mei 1917, met aantekening van Knatchbull‐Hugessen, 15 mei 1917; 
idem, 105151: 'A Summary of points for discussion at meeting in regard to Dutch Shipping', n.d. [rond 22 mei 
1917]; idem, 105151: Notulen van een vergadering met Admiralty, Restriction of Enemy Supplies Department, 
Board of Trade, Ministry of Shipping, Ministry of Blockade en FO over 'Dutch Shipping', 24 mei 1917. Cf. Baer, 
The Anglo‐German antagonism, 152‐153; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 42. 
83 BNA FO 382/1713, 108990: Aantekeningen '[r]elative to the question of tonnage and commercial convoys 
from the Netherlands to the United Kingdom' van Knatchbul Hugeson en Akers Douglas, 5‐7 juni 1917. Eerder 
waarschuwde Townley daar ook al voor: BNA FO 800/195, 123‐126: Townley aan Robert Cecil, 24 maart 1917. 
84 BNA FO 800/195, 136‐141: Townley aan Robert Cecil, 30 mei 1917. 
85 BNA FO 382/1713, 105151:  'Memorandum for Contraband committee and Enemy Exports Committee', 29 
mei 1917. Cf. NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 24 mei 1917, 36‐40. 
86 De Commissie werd op 4 mei 1917 officieel bij Townley en Oppenheimer geïntroduceerd. OP II, map ‘Diary 
May 1917’: dagboekaantekening Oppenheimer 4 mei 1917; Dagboek Van Aalst, 4 mei 1917, 445; NA 
2.06.079/1254: UC 4 mei 1917, 227. 
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was. 87  Zij  werd  geleid  door  J.  Visser  Jacz.,  de  voorzitter  van  de  Reedersvereeniging, 
aangevuld  met  NOT‐bestuursleden  Wilmink  (Koninklijke  Hollandsche  Lloyd)  en  J.B.A. 
Jonckheer  (Stoomvaartmaatschappij  “Nederland”),  het  NOT‐secretarisduo  Valstar  en  Van 
der  Goes,  en  de  Rotterdamse  scheepsmagnaat  Ph.  van  Ommeren. 88  Tenslotte  was 
afgesproken dat, waar nodig of nuttig, zou worden overlegd met vertegenwoordigers van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken (Snouck Hurgronje), LNH (Everwijn) en Marine (kapitein 
ter zee W.J.G. Umbgrove, Chef van de Marinestaf).89 
  Na  Snouck  Hurgronjes  verslag  te  hebben  aangehoord  boog  de  Commissie  zich 
allereerst over het probleem van de “kleine vaart”. Op 4  juni 1917 belegde zij een aparte 
vergadering met alle reders die voor februari 1917 op Groot‐Brittannië hadden gevaren, en 
vroeg hen welke van de twee door de Britse regering voorgestelde opties voor de hervatting 
ervan  zij het meest aantrekkelijk vonden. De keuze ging vrijwel unaniem uit naar optie B, 
vermoedelijk omdat daarbij minder tonnage voor de gevaarlijke Brits‐Franse kolenvaart ter 
beschikking hoefde worden gesteld en men hoopte dat Duitsland wellicht bereid zou zijn om 
Nederlandse  schepen  op  de Noordzee met  rust  te  laten  –  zeker  als  zij  in  ballast  zouden 
varen.90 Visser  berekende  dat  van  de  135.000  ton  aan  Nederlandse  scheepsruimte  die 
normaliter  de  overtocht  over  het  Kanaal  maakten,  er  zo’n  45.000  zou  moeten  worden 
afgestaan  voor  de  Entente‐kolenvaart:  de  rest  kon  steenkolen  en  stukgoederen  naar 
Nederland,  en  landbouwproducten  en margarine  naar Groot‐Brittannië  transporteren. De 
hamvraag was echter welke maatschappij bereid zou zijn om de benodigde schepen voor de 
kolenvaart  te  leveren.  De  Commissie  wilde  als  absoluut  minimum  vijf  schepen  kunnen 
aanbieden,  omdat  daarmee meteen  aan  de  voorwaarden  inzake  de modus  vivendi  was 
voldaan.91 Maar  omdat  Berlijn,  ondanks  smeekbedes  van  zowel  Loudon  als Wilmink,  niet 
bereid  bleek  om Nederlandsche  schepen  die  kolen  vervoerden  van Groot‐Brittannië  naar 
Frankrijk een vrijgeleide door het Sperrgebiet te geven, stonden de vrijwilligers bepaald niet 
in de  rij. Uiteindelijk, na weken  steggelen,  smeken,  zeuren en dreigen, kon de Commissie 
begin augustus 1917 aan de UC melden dat er vier schepen gevonden waren.92  
  Zodoende  was  de  door  de  Britten  gestelde  deadline  (9  juni)  ruimschoots 
overschreden. Maar dat was,  aldus  Snouck Hurgronje niet  zo’n probleem: die datum was 

                                                            

87 NA 2.06.079/1254: UC 1 mei 1917, 196‐197. 
88 Van Ommeren had een vloot tankschepen om benzine, petroleum en olie aan te voeren, zowel voor de grote 
als de binnenvaart. Dijkstra, Van Ommeren, 3‐4. 
89 NA 2.06.079/1254: UC 1 mei 1917, 206‐208; NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 29 mei 
1917, 43. Haagens’ oude betrekking wordt genoemd in Van Manen, NOT II, 140. De oprichting van de 
Commissie voor de Scheepvaart en haar bezetting wordt ook genoemd in Smit, Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog III, 39; Van Manen, NOT IV, 45‐46; Flierman, 'Het centrale punt', 48. 
90 Waarschijnlijk was deze mogelijkheid dan ook de reden waarom Oppenheimer in zijn dagboek kon noteren 
dat de plannen die Snouck uit Londen meebracht op het ministerie van Buitenlandse Zaken zeer positief 
werden ontvangen. OP II, map ‘Diary May 1917’: dagboekaantekening Oppenheimer 10 mei 1917 [private]. 
91 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 29 mei 1917, 57‐58; Commissie voor de Scheepvaart, 31 
mei 1917, 69; ‘Vergadering der Commissie voor de Scheepvaart met belanghebbende reeders bij de “Short 
North Sea Trade” ten kantore der Nederlandsche Reedersvereeniging, Stationsweg 135, te Den haag, op 4 juni 
1917, des voormiddags ten 10 ure’, 79‐86; Commissie voor de Scheepvaart, 14 juli 1917, 103‐104; Commissie 
voor de Scheepvaart, 16 juli 1917, 110‐114; Commissie voor de Scheepvaart, 23 juli 1917, 115‐117. 
92 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 16 juli 1917, 114 en 9 augustus 1917, 133. 
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alleen genoemd om te laten zien dat haast nodig was, en betekende an sich niet zo veel. Dat 
was, zoals zou blijken, absoluut niet waar. Snouck verkeerde bovendien, opnieuw volstrekt 
ten onrechte, in de veronderstelling dat Londen met de Commissie voor de Scheepvaart de 
“grote”  en  de  “kleine”  vaart  onafhankelijk  van  elkaar  wilde  regelen.  Het  is  volstrekt 
onduidelijk waarop  hij  dit  baseerde:  de  Britse  voorstellen  over  “kleine”  en  “grote”  vaart 
waren  vervat  in  één  document,  en  Townley  had  hem  nog  voor  zijn  vertrek  naar  Groot‐
Brittannië duidelijk gemaakt dat voor de vaart op Groot‐Brittannië geregeld was er van een 
definitieve oplossing voor de trans‐Atlantische, mediterrane en Indische handelsroutes geen 
sprake kon zijn. Wellicht hoopte Snouck dat, aansluitend op zijn veronderstelling dat 9  juni 
eigenlijk geen echte deadline was, het ook geen probleem zou zijn om eerst de “grote”, en 
pas later de “kleine vaart” te regelen.93  
  Overigens had de Commissie voor de Scheepvaart ook wat betreft de “grote vaart” 
de Britse deadline gemist. Zij wilde namelijk, aan de hand van de met de NOT afgesproken 
rantsoenen  en  de  gemiddelde  aanvoer  over  1913‐1916  van  die  goederen waarvoor  geen 
importplafond was afgesproken, berekenen hoeveel  scheepsruimte er nodig was om alles 
wat Nederland nodig had te vervoeren. Pas eind  juni 1917 was die  inventarisatie afgerond. 
Daaruit bleek dat alleen al de aanvoer uit Noord‐ en Zuid‐Amerika  jaarlijks 3.029.000  ton 
scheepsruimte zou vergen, terwijl er maar 2.421.000 ton beschikbaar was. Posthuma, wiens 
formele toestemming nodig was omdat hij anders met de Schepenvorderingswet de verhuur 
van schepen aan de Entente zou kunnen dwarsbomen, wilde daarom eigenlijk niet aan de 
regeling  werken. 94  Uiteindelijk  was  hij,  vermoedelijk  na  stevig  aandringen  van  de 
Scheepvaartcommissie,  toch bereid een concessie  te doen die uiteindelijk, na goedkeuring 
van Loudon, naar de Britse Legatie werd gezonden. Die bestond er uit dat de  tonnage die 
normaliter al  in Entente‐belang voer dat zou kunnen blijven doen, en dat daarnaast 80.000 
ton extra zou worden vercharterd. Maar, redeneerde de minister van Landbouw, gezien de 
opoffering  die  dat  van  Nederland  vergde mocht  die  extra  scheepsruimte  alleen  gebruikt 
worden voor de “Relief”: dat zou sowieso ten opzichte van Duitsland beter uit te leggen zijn. 
Bovendien eiste Posthuma  glasharde  garanties dat de  schepen die uit Nederland naar de 
inspectiehavens  zouden  vertrekken  ook  inderdaad  met  een  minimum  aan  wachttijd 
geïnspecteerd en van bunkerkolen voorzien zouden worden, en hij wilde er zeker van zijn 
dat  de  ladingen  die  de  schepen  voor  gebruik  in  Nederland  zouden  komen  ophalen  ook 
daadwerkelijk beschikbaar waren.95  

                                                            

93 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 14 juli 1917, 106‐107. Bizar genoeg waarschuwde 
Oppenheimer al op 9 juni voor het loskoppelen van short en long trade, maar aan Nederlandse zijde werd zijn 
waarschuwing beschouwd als een poging om achteraf de voorwaarden van het in Londen opgestelde voorstel 
aan te passen (een ‘advocatenstreek’, aldus Snouck Hurgronje). NA 2.06.079/1256: Oppenheimer aan Van 
Aalst, 7 juni 1917 no. 2696, bijgevoegd bij UC 8 juni 1917; UC 8 juni 1917, 53‐54. Cf. OP II, map ‘Diary June 
1917’: dagboekaantekening Oppenheimer 30 juni 1917;  
94 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 29 mei 1917, 47‐54. 
95 NA 2.05.23/84, 29673: Posthuma aan Loudon, 27 juni 1917 no. 3338/37 afd. Rijksbureau voor het Uitvaren 
van Schepen, met bijgevoegd Commissie van Bijstand inzake de Uitvoering der Distributiewet 1916 aan 
Posthuma, 22 juni 1917; idem, 30375: Posthuma aan Loudon, 30 juni 1917 no. 3491/37 afd. Rijksbureau voor 
het Uitvaren van Schepen; idem, 31150: Loudon aan Posthuma, 5 juli 1917, ‘spoed’; NA 2.06.079/1656: 
Commissie voor de Scheepvaart 18 augustus 1917, 28 juni 1918, 98‐101; Commissie voor de Scheepvaart aan 
Townley, 28 juni 1917 no. N.C. 71 en 'Memorandum re: Transatlantic Dutch tonnage belonging to the letter of 
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  De ontvangst  van het  voorstel, dat op  28  juni  1917  aan de Britse  gezant  Townley 
persoonlijk werd afgegeven, was, op zijn zachtst gezegd, koeltjes. Oppenheimer  liet de UC 
weten  zeer  verbaasd  te  zijn  dat  ‘the  arrangement  now  submitted  and which  covers  the 
transatlantic  traffic  is only part of  the  general  arrangements which must also  include  the 
short journey traffic’. Bovendien klaagde hij dat, hoewel hem officieus was meegedeeld dat 
de reders voor “optie B” zouden gaan, er nog altijd geen voortgang was geboekt  inzake de 
modus  vivendi.96 Ook  de  UC was  teleurgesteld: Op  ten  Noort  klaagde  luidkeels  over  het 
gebrek aan  samenwerking, vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid onder de  reders, en 
Hintzen merkte aangaande de Commissie van de Scheepvaart cynisch op dat  ‘aan de hand 
van de notulen harer vergaderingen blijkt […] dat deze allerminst tot eenig resultaat komt’.97 
In Londen, waarnaar het voorstel van de Commissie volgens afspraak was doorgestuurd, was 
men al niet veel vrolijker. Eyre Crowe  liet zich tegenover gezant De Marees van Swinderen 
ontvallen  dat  ‘the  proposals  are  totally  unacceptable’.  Dat  lag  niet  alleen  aan  het  niet 
noemen  van  de  ‘short  trade’, maar  ook  aan  het  uitgebreide memorandum  dat  de  brief 
begeleidde,  waarin  tot  in  de  ton  nauwkeurig  de  binnen  de  Nederlandse  handelsvloot 
beschikbare scheepsruimte werd berekend. Dat memorandum was namelijk gespeend van 
enig bewijsmateriaal, zodat de Britse regering – aldus een boze Eyre Crowe – maar gewoon 
moesten aannemen dat het door de Nederlandse  reders aangeboden materiaal écht alles 
was dat ze konden missen.98 
  Daarmee  leken  de  onderhandelingen  over  een  aanpassing  van  het  Agreement 
definitief te zijn mislukt. De doodsteek kwam echter niet uit Londen, maar uit Washington. 
Op 4 april 1917 had de Amerikaanse regering, die in tegenstelling tot de Nederlandse wel de 
uiterste  consequenties  had  getrokken  uit  de Duitse  duikbotenoorlog,  de Duitse  keizer  de 
oorlog  verklaard.99 Aanvankelijk hoopte de UC dat de Amerikanen, die  zich altijd –  zij het 
meer in woord dan in daad – verzet hadden tegen de economische blokkade van Duitsland, 
een matigende  invloed op Groot‐Brittannië zouden uitoefenen.  In mei 1917 werd die hoop 
de grond ingeslagen, toen Nederlandse kranten berichtten dat de Amerikaanse regering het 
plan had opgezet om de export naar landen die handel dreven met Duitsland aan banden te 
leggen.100 De UC verklaarde deze berichten door het feit dat uitgerekend Lord Northcliffe, de 

                                                                                                                                                                                          

the Committee for Navigation No. N.C. 71 dated June 28, ’17.', bijgevoegd bij Commissie voor de Scheepvaart, 
18 juni 1917. 
96 NA 2.06.079/1257: Oppenheimer aan Visser, 11 juli 1917 no. 3166, bijgevoegd bij UC 13 juli 1917. Nadruk 
van de auteur. 
97 NA 2.06.079/1258: UC 3 augustus 1917, 36. 
98 NA 2.05.23/841: 34980: De Marees van Swinderen aan Loudon, 14 juli 1917 no. 2952/874. Cf. Porter, Dutch 
neutrality, 145‐146. 
99 Halpern, Naval History, 340‐341; Stevenson, 1914‐1918, 297, 310‐319; Keegan, First World War, 377‐378, 
402. 
100 NA 2.06.079/1255: UC 11 mei 1917, 38. Cf. NRC 20 mei 1917 Ochtendblad; New York Times, 6 mei 1917. 
'Rigid Embargo Law Sought to Bar Neutral Countries' Aid to Germany; Senate Asked to Change Espionage Bill So 
That Even Those Countries Sending Their Home Products to the Enemy May Forfeit Our Exports', kopte 
laatstgenoemde krant in chocoladeletters. Cf. Burk, Britain, America and the Sinews of War, 109; War Trade 
Board, 17‐18. 
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jingoistische, anti‐neutrale persbaron, aan het hoofd was geplaatst van de Britse missie in de 
VS bedoeld om de economische oorlogvoering tegen Duitsland te coördineren.101  

Dit  bezoek,  zo  leek  het  in Nederland,  resulteerde  er  in  dat Wilson  op  9  juli  1917 
besloot  dat  belangrijke  goederen  als  kolen,  veevoer,  kunstmest,  staal,  graan  en  andere 
voedingsmiddelen  voortaan  alleen  geëxporteerd mochten  worden  als  de  importeur  een 
door zijn regering getekende machtiging kon tonen.102 En op 24 juli deelde de Amerikaanse 
regering mee  export  van  deze  goederen  naar  neutralen  alleen  goed  te  keuren  als  deze 
konden  aantonen  alleen  het  minimaal  noodzakelijke  uit  de  VS  te  bestellen,  en  onder 
voorwaarde  dat  zij  alle  handelscontacten  met  Duitsland  zouden  verbreken. 103  Wilson 
verklaarde dat de, mede dankzij het weer, steeds schaarser wordende hulpbronnen van de 
VS zo economisch mogelijk moesten worden verdeeld. Dat daarbij de voorkeur uitging naar 
het helpen van de mede‐tegenstanders van Duitsland boven de neutralen, die de Centrale 
rijken van allerlei landbouwproducten en andere goederen van eigen bodem voorzagen, was 
daarbij niet alleen uitermate logisch maar ook goed verdedigbaar: de VS mocht immers met 
haar  eigen  producten  doen  wat  het  wilde.104 Wilson  maakte  zo  bovendien  een  scherp 
onderscheid tussen de Amerikaanse economische maatregelen, die gebaseerd waren op het 
recht van zijn land om uit te voeren wat en naar wie het wilde, en de Entente‐blokkade die 
was geënt op een nogal partijdige  interpretatie van het  internationale recht. Maar volgens 
de UC was  dit  alles maar  schijn. Achter Wilsons  retoriek  schuilde,  oordeelde  zij,  de  boze 
invloed  van de extremere  facties binnen de Britse  regering, het Blokkadeministerie en de 
Marine voorop.105 Zij gebruikten Washington als een marionet, die voor hen de ijzers uit het 
vuur  moest  halen  terwijl  zij  buiten  schot  zouden  blijven.106 Het  “bewijs”  hiervoor  leek 
geleverd  toen  de  Britse  regering  de  afgifte  van  enkele  navicerts  voor  uitgaande 
ballastschepen  weigerde,  ongeveer  tegelijkertijd  met  Wilsons  export‐proclamatie.  Vlak 
daarna kregen de scheepvaartmaatschappijen het bericht dat deze schepen, evenals enkele 
anderen  die  geen  toestemming  hadden  gekregen  uit  te  varen  (in  totaal  rond  de  vijtig 

                                                            

101 NA 2.06.079/1256: UC 8 juni 1917, 55‐56; UC 22 juni 1917, 200‐201. Ook Snouck Hurgronje zag in deze en 
dergelijke mededelingen ‘niet anders […] dan den invloed van Lord Northcliffe: […] de verdere uitwerking van 
theorien van Daily Mail, Times enz.’ Zie over de missie van Northcliffe o.a. Burk, Britain, America and the 
Sinews of War, 100‐107; Chambers, War behind the War, 442; Fowler, British‐American Relations, 25‐35; Baily, 
Policy of the United States, 34‐38, 68‐69. 
102 Farrar, French Blockade, 170‐171; Frey, Der Erste Weltkrieg, 240. Ironisch genoeg vonden de Entente‐landen 
dat deze mededeling lang niet ver genoeg ging, omdat belangrijke grondstoffen als rubber, chemicaliën en 
ertsen konden voorlopig nog zonder speciale machtiging worden uitgevoerd. Safford, Wilsonian Maritime 
Diplomacy, 119‐120. De Order is afgedrukt in War Trade Board, 2‐3. 
103 BPNL VIII‐2, doc. nr. 613, 693‐696: Herbert Hoover aan Van Rappard, 24 juli 1917, met bijgevoegd 
‘Memorandum’, n.d. Cf. Frey, 'Trade, Ships', 553; War Trade Board, 16‐17. 
104 Baily, Policy of the United States, 88‐89, 93‐94; Savage, Maritime Commerce II, 612, 640; Farrar, French 
Blockade, 170‐173; Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy, 119‐120; Abbenhuis, Art of staying neutral, 132. De 
proclamatie van 27 augustus 1917 is afgedrukt in War Trade Board, 3‐4. 
105 NA 2.06.079/1258: UC 31 juli 1917, 7‐8. 
106 NA 2.06.079/1257: UC 10 juli 1917, 98, 106, 112; BNA FO 800/195, 146‐150: Townley aan Robert Cecil, 18 
juli 1917. 
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schepen),  bovendien  geen  exportmachtiging  zouden  krijgen  en  daarom  de  ingeladen 
goederen weer moesten lossen.107 
 
8.7 – De familie Paling 
 
De  scheepvaartstremming,  veroorzaakt  door  Duitse  duikbootoorlog,  de  Britse 
tegenmaatregelen en de Amerikaanse oorlogsverklaring, had een verwoestende uitwerking 
op  de  Nederlandse  import  van  overzee.  In  1915 werden  via  de  NOT maandelijks  zo’n  1 
miljoen ton goederen aangevoerd, ongeveer 90 procent van de totale import van Nederland. 
Het  jaar  daarop  daalde  dat  gemiddelde,  onder  andere  door  de  rantsoeneringen  en  het 
groeiend  gebrek  aan  scheepsruimte,  tot  zo’n  600.000  ton.  In  januari  1917  nam,  door  de 
machinistenstaking, het maandgemiddelde af tot 500.000 ton. De in februari 1917 begonnen 
duikbootoorlog zorgde er echter voor dat  in de maanden daarop volgende maar ongeveer 
100.000  ton  aan  goederen  via  de  NOT  binnenkwam,  wier  aandeel  in  de  totale  import 
bovendien was gedaald tot 25%.108 
 
Tabel 8.2 – Invoer via de NOT in het eerste halfjaar 1916 en 1917 vergeleken (kg.) 
 

  Eerste helft 1916  Eerste helft 1917

Dieren en dierlijke producten  33.999.128 4.218.865

  64 levende dieren 8 levende dieren

Plantaardige voortbrengselen  1.502.865.633 638.567.875

Meel, meelfabricaten, veevoer  1.511.850.752 35,795.291

Overige voedings‐ en genotmiddelen  218.688.971 35.795.291

Mineralen, metalen  832.769.828 275.340.916

Chemische producten  122.397.297 113.948.635

Oliën, vetten, was, teer  188.943.970 112.474.521

Hout, papier, rubber enz.  190.597.431 133,783,365

Glas, steen, aardewerk  14.236.095 913.133

Textielwaren  63.502.555 28.028.606

Voertuigen, werktuigen, etc.  130.003.920 4.458.468

Overige goederen  12.625.867 6.692.593

 
Bron: NA 2.06.079/1260: UC 13 oktober 1916, 233‐234; Afd. ‘Algemeene Statistiek’ [van de NOT] aan 
UC,  n.d.,  bijgevoegd  bij  UC  16  oktober  1917.  Nota  bene:  de  cijfers  over  1916  bevatten  ook  die 
goederen  die  onder  NOT‐contract  waren  aangevoerd  voor  de  “Relief”  en  voor  de  Nederlandse 
regering. Bij de cijfers over 1917 zijn de aanvoeren voor de “Relief” niet, maar die voor de regering 
wél opgenomen. 

                                                            

107 NA 2.06.079/1257: UC 10 juli 1917, 98, 106, 112; New York Times, 27 juli 1917. Cf. Baily, Policy of the United 
States, 72‐73. 
108 Van Manen, NOT IV, 105; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 48; Porter, Dutch neutrality, 143, 
145; De Vries, 'Schipperen om te leven', 761. Alleen in de maand juni 1917 steeg het gemiddelde weer tot 
300.000 ton, omdat in die maand de tweede golf ballastschepen binnenkwam. 
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Uiteraard werden de UC‐leden bepaald niet vrolijk van cijfers als verzameld  in tabel 8.2. Zij 
gaven vooral de Britten de schuld van de scherpe terugval. In 1916 was er al flinke onvrede 
ontstaan over de wijze waarop de Britten de afspraken met de Trustmaatschappij vervat  in 
het  Agreement  wensten  te  interpreteren,  maar  sinds  februari  1917,  zo  leek  het,  lapte 
Londen  ze  simpelweg  aan  haar  laars.  Vooral  het  feit  dat  de  importen  van  alle 
gerantsoeneerde  goederen  (vaak  vér)  onder  de  vastgestelde minimumhoeveelheden was 
gevallen, stak de UC zeer.109 Bovendien bleef de Britse Legatie, tot grote woede van de UC, 
haar met  allerlei  kleinigheidjes  als  fraude‐  en  boetezaken  bestoken  terwijl  een  oplossing 
voor het kérnprobleem – de hervatting van de scheepvaart – maar achterwege bleef.110 De 
grootste ergernis was wellicht nog dat de Britten eisten dat er nieuwe  rantsoenafspraken 
werden gemaakt of dat – zoals bijvoorbeeld in het geval van oliën, vetten, glycerine en zeep 
– bestaande afspraken aangescherpt moesten worden terwijl die bewuste goederen gezien 
de scheepvaartproblematiek helemaal niet aankwamen.111 
  Ook op het binnenlandspolitieke vlak had het  feit dat de NOT kennelijk het respect 
van  de  Britten  had  verloren  grote  gevolgen.  Posthuma,  met  achter  hem  de 
alomtegenwoordige  Kröller  en  zijn  Commissie  van  Bijstand,  zag  bijvoorbeeld  zijn  kans 
schoon om op allerlei vlakken de  invloed van de NOT  in het algemeen, en van Van Aalst  in 
het bijzonder,  terug  te dringen. De UC werd  steeds minder geconsulteerd  in exportzaken, 
zelfs  als  die  direct  raakten  aan  het  NOT‐beleid.  Zo  besloot  Posthuma  eind  april  1917 
plotseling  om  een  uitvoerverbod  voor  tabak  in  te  voeren  zonder  daarover  met  de 
Uitvoerende Commissie te overleggen (waarop de Britten direct reageerden door te stellen 
dat het uitvoerverbod betekende dat ook de vrije invoer van tabak verleden tijd zou moeten 
zijn!):  later verklaarde hij dat “vergeten” te zijn.112 Erger nog was dat hij enkele door of via 
de NOT  gemaakte  afspraken met  de  Entente  aan  zijn  laars  lapte:  zo  had  hij,  ondanks  de 
afspraken  daarover  gemaakt  met  de  Glycerinecommissie,  toegestaan  dat  grote 
hoeveelheden met Britse grondstoffen gemaakte zeep naar Duitsland was uitgevoerd en de 
afgesproken export van glycerine naar Groot‐Brittannië tegengehouden.113  

Bovendien  begon  ook  de  Nederlandse  handel  en  industrie  zich  te  roeren.  In  de 
afgelopen twee en een half  jaar had zij soms geklaagd over het soms dictatoriale optreden 
van de Trust maar toch vooral geprofiteerd van de mogelijkheden die deze bood. Maar nu er 
nauwelijks schepen en dito import onder NOT‐contract binnen kwamen, zagen steeds meer 

                                                            

109 NA 2.06.079/1254: UC 27 april 1917, 161; NA 2.06.079/1257: Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering 
van aandeelhouders, 17 juli 1917, 155‐156; UC 20 juli 1917, 186‐187; NA 2.06.079/1258: UC 31 juli 1917, 8. Cf. 
BNA 382/1379, 151735: Townley aan Balfour, 31 juli 1917 no. 4027, Commercial, Confidential. 
110 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1253: UC 19 maart 1918, 161‐162. 
111 NA 2.06.079/1253: UC 30 maart 1917, 201. 
112 Dagboek Van Aalst, 26 april 1917, 441. Letterlijk zegt Posthuma (volgens Van Aalsts aantekeningen): 'Ik had 
het op mijn lijstje staan om U te raadplegen, doch het is mij door het hoofd gegaan.’ Zie ook BNA FO 382/1379, 
154579: Townley aan Cecil, 3 augustus 1917. 
113 BNA FO 382/1379, 151735: Townley aan Balfour, 7 augustus 1917 no. 4027 Commercial, Confidential. 
Posthuma was er bovendien voor verantwoordelijk dat de LEB bepaalde afspraken gemaakt in het kader van 
het Agricultural Agreement niet kon uitvoeren. Deze problematiek zal in het volgende hoofdstuk worden 
behandeld. 
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zakenlieden het nut er niet meer van  in om  zich aan de vele Trust‐regeltjes  te houden.114 
Sterker nog, men begon zich af te vragen of de leden van de UC wellicht gefaald hadden in 
hun zelfopgelegde missie om de Nederlandse overzeese handel gaande te houden. Zelfs  in 
de Kamer, waar men zich tot dan toe niet of nauwelijks had bemoeid met de werking van de 
NOT, begon het te rommelen.115 En tot overmaat van ramp werd ook de kritiek op de NOT in 
de pers steeds feller: was aan het feit dat de NOT zich braaf bleef schikken naar het Britse 
machtswoord  niet  overduidelijk  af  te  lezen  dat  zij  niets  meer  dan  een  Entente‐ 
‘Nebenregierung’ was?116 

  Van Aalst, die  als president en meest  zichtbare element  van de UC  vaak bij name 
genoemd  werd  bij  aanvallen  op  “zijn”  Trustmaatschappij,  was  zich  eind  juli  1917  acuut 
bewust geworden van de  lastige positie waarin de NOT zich bevond. Hij  liet Belinfante een 
uitgebreid  persbericht  opstellen waarin  deze  namens  de  NOT  fel  van  zich  afbeet  en  de 
schuld van de ontstane situatie bij de Britten neerlegde. Het was Van Aalsts bedoeling om 
het stuk, na goedkeuring van minister Loudon, bij de Britse Legatie af te geven en te dreigen 
dat, als er niet heel snel verandering in de situatie kwam, het persbericht in de kranten zou 
worden  gepubliceerd met  als  resultaat  dat  de  publieke  opinie  zich  nóg  verder  tegen  de 
Britten zou keren.117 Als de Britse regering eieren voor haar geld zou kiezen, redeneerde Van 
Aalst, zou er verbetering in de situatie komen en kon de NOT daar munt uit slaan. En zelfs als 
de Britten zijn ultimatum afwezen kon de NOT alsnog goede sier maken met het feit dat ze, 
zoals  zou blijken uit het persbericht,  zich  zo kranig verzet hadden en  in niets  leken op de 
slaafse  ‘Nebenregierung’ waar  ze wel eens voor werd uitgemaakt. Het  zou echter net  iets 
anders lopen.118 

Op  31  juli  1917 meldde  Van  Aalst  in  de  UC‐vergadering  dat wat  hem  betreft  de 
situatie ‘onhoudbaar’ geworden was, en dat het hoog tijd was om actie te ondernemen. Hij 
werd onmiddellijk gesteund door Hintzen, Op  ten Noort maar vooral door Adam Roelvink, 
die  sinds  23  februari  1917  de  ernstig  zieke  Van Haren Noman  had  opgevolgd  als UC‐lid. 
Roelvink, de sterk met Amsterdam verbonden directeur van de Twentsche Bankvereeniging 
– inmiddels omgevormd tot De Twentsche Bank N.V. – was daarmee de junior van het stel, 
en hij had weinig anders meegemaakt dan de elkaar opvolgende scheepvaartcrises van het 
eerste halfjaar van 1917. Hij liet daarop weten zich al meerdere malen te hebben afgevraagd 
waar hij in Godsnaam aan begonnen was. Van Aalst legde hem daarom, ietwat overtrokken, 

                                                            

114 KvK Amsterdam, Verslag 1917, 27. 
115 Hierop zal ik in het volgende hoofdstuk terugkomen. 
116 BNA FO 382/1379, 168593: Townley aan Balfour, 24 augustus 1917; BNA FO 800/195, 153‐156: Townley aan 
Robert Cecil, 17 augustus 1917; OP IV, map 'Diary August 1917': dagboekaantekening 6 augustus 1917. De 
frustratie bij de NOT wordt ook kort genoemd in Sanders, British Strategic Planning, 132‐133. Smit, Nederland 
in de Eerste Wereldoorlog III, 50, noemt het weigeren van de Letters of Assurance als voornaamste reden voor 
het stilleggen van de NOT, terwijl volgens Oppenheimers autobiografie (Oppenheimer, Stranger Within, 295) 
‘[t]he dilatory tactics of our home authorities and the more frequent interference by the Netherlands 
authorities with our contracts combined to play havoc with the prestige of the Trust.’ Van Manen, NOT IV, 103‐
104 (cf. Porter, Dutch neutrality, 145‐146) stelt het geheel uiteraard voor als een laatste redmiddel om het 
Nederlandse volk te voorzien van waar zij recht op had. Uit bovenstaande blijkt echter dat het juist een 
combinatie van factoren (maar vooral persoonlijke) de doorslag gaf. 
117 NA 2.06.079/1258: UC 31 juli 1917, 7‐8; UC 3 augustus 1917, 37‐38. 
118 BNA FO 382/1379, 157833: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 9 augustus 1917. 
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uit dat de rest, die al wat langer bij de UC zit, gewend is zich te voelen als de 'familie paling', 
'die  nu  eenmaal  gewend  is  om  gevild  te worden  en  dit  den  natuurlijken  gang  van  zaken 
vindt'. De opmerking van Roelvink en de repliek van Van Aalst deden de toch al opgewonden 
sfeer  tot een kookpunt  stijgen:  'het blijkt dat men  zich  is gaan voelen als een werktuig  in 
dienst van Engeland en als niets meer', notuleerde Maclaine Point. Daarop liet Van Aalst zijn 
oorspronkelijke plan varen en  stelde een opportunistischer en  radicaler optie voor:  'Geen 
verdere correspondentie en geen persoonlijke bezoeken aan de Legatie  totdat een betere 
toestand  is  ingetreden en  zulks omdat de U.C.  zich  “humiliated” gevoelt door de houding 
door Engeland  aangenomen.’ Alle  aanwezigen gingen  akkoord, maar het wachten was op 
Van Vollenhoven die wegens dringende bezigheden bij DNB pas  later  ter vergadering kon 
komen.  Nadat  hij  was  aangeschoven  en  op  de  hoogte  gebracht,  liet  hij  weten  niet  zo 
enthousiast over Van Aalsts plannetje  te  zijn als  zijn collegae. Hij  stelde daarom voor om, 
voordat de UC dingen zou doen waar ze wellicht  later spijt van zou krijgen,  te overleggen 
met Loudon: 'in belangrijke zaken is die gedragslijn steeds gevolgd en [hij] wil daarvan thans 
niet afwijken’. De rest vond dat niet nodig: de NOT was immers een particuliere organisatie 
die  zelf mocht weten  of  zij  brieven  opende  of  bezoek  ontving.  Van  Vollenhoven  stemde 
daarna maar  in,  onder  uitdrukkelijke  voorwaarde  dat  de  UC  ‘niet  beoogt  een  definitief 
afbreken  der  relatie met  de  Legatie’. Daarop  kreeg Van Aalst  toestemming  om  de  Britse 
Legatie te melden dat de NOT formeel het contact met haar verbrak, totdat de houding van 
de Britse regering substantieel ten goede zou keren.119 
  De UC‐vergadering  liep dus niet  geheel  zoals Van Aalst het bedoeld had, maar hij 
maakte er maar het beste en  en passant een  aardig  toneelstukje  van. Hij  liet  zich, na de 
korte wandeling naar de Britse Legatie, aandienen bij de Gezant, maar kreeg  te horen dat 
deze op weg was naar een lunchafspraak met zijn Franse collega Allizé. Van Aalst nam daar 
geen genoegen mee en eiste op hoge poten toegang. Toen hij eindelijk binnen werd gelaten 
vatte  hij  post  bij  het  kantoor  van  Townley  en  begon,  na  zijn  terugkomst,  aan  een  lange, 
geëmotioneerde verhandeling. In ‘a voice broken with sobs’ – aldus het verslag dat Townley 
later aan Cecil stuurde – kondigde hij aan het contact te willen verbreken, maar het waarom 
werd de gezant niet helemaal duidelijk: ‘Van Aalst was in such a state of mental excitement 
that  it was  impossible  to discuss matters with him, or  to  clearly understand what he was 
driving at. [...] He also stuttered out something about being made a laughing‐stock of among 
his  associates.'120 Het  kennelijk  voor  de Gezant  onverstaanbare  gesnik,  zo  legde  een  nog 
steeds hevig geëmotioneerde Van Aalst bij terugkomst aan de UC‐vergadering uit, was een 
filippica  tegen  het  Britse  beleid,  dat  er wel  toe moest  leiden  dat Nederland  economisch 
steeds  meer  aan  Duitsland  overgeleverd  werd:  Berlijn  was  namelijk  wel  bereid  om 
belangrijke grondstoffen te blijven  leveren – zij het niet zonder mitsen en maren, zoals uit 
het volgende hoofdstuk zal blijven.121 

                                                            

119 NA 2.06.079/1258:  UC 31 juli 1917, 10‐13. 
120 BNA FO 382/1379, 154579: Townley aan Cecil, 3 augustus 1917. Ook Oppenheimer vermeldt in zijn dagboek 
dat Van Aalst ‘in a terrible state’ was. OP IV, map 'Diary July 1917', dagboekaantekening 31 juli 1917.  
121 Dagboek Van Aalst, 31 juli 1917, 488; NA 2.06.079/1258: UC 31 juli 1917, 15‐16; UC 3 augustus 1917, 25‐26; 
UC 10 augustus 1917, 77‐78. Ook de Commissie van de Scheepvaart, op dat moment nog in gesprek met de 
Britse Legatie over een oplossing voor de ‘short trade’ en het ter beschikking stellen van een aantal schepen 
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  Townley’s verslag van wat in Londen al snel de NOT‐“opstand” ging heten, bracht in 
de Britse hoofdstad een discussie op gang aan de hand van de vraag of men Van Aalst c.s. 
niet  gewoon  in hun  sop moest  laten  gaarkoken. Onder  andere  Leverton Harris en Robert 
Cecil vonden dat, nu de Amerikanen meededen in de strijd tegen Duitsland, de NOT haar tijd 
gehad had. Als Nederland  immers niet alle handel met de Centralen  staakte,  zou  ze geen 
broodnodige Amerikaanse  levensmiddelen  kunnen  importeren:  de  Trustmaatschappij was 
daarmee simpelweg overbodig geworden.122 Oppenheimer was het daar niet mee eens. Hij 
vond  Van  Aalsts  melodramatiek  behoorlijk  (in  zijn  dagboek  omschreef  hij  hem  na  zijn 
dramatische entree in de Britse Legatie als ‘a great bluffer’ en ‘a physical and moral coward’, 
wiens  tranen  vooral  voor  de  bühne,  in  het  bijzonder  voor  zijn  grote  opponent  Kröller, 
bestemd  waren123)  en  predikte  voorzichtigheid,  omdat  hij  er  van  overtuigd  was  dat  als 
Londen Van Aalst een vinger aanbood, hij er met minimaal de hele hand van door zou gaan. 
Maar desondanks pleitte hij, met Townley, hartstochtelijk voor het behoud van de NOT. Zij 
wezen er op dat de vele handelsakkoorden die met of via de NOT gesloten waren er voor 
zorgden  dat  veel  nuttige  Nederlandse  goederen  (glycerine,  landbouwgoederen  en 
margarine) naar Groot‐Brittannië werden uitgevoerd. Bovendien was de Trustmaatschappij 
een  waardevolle  politieke  bondgenoot. 124 Zonder  de  NOT,  betoogde  Townley,  zou  de 
Nederlandse  regering  geheel  onder  de  invloed  raken  van  Posthuma  en  Kröller  (volgens 
Townley ‘a strong Hun agent’). De Legatie zou dan moeten onderhandelen met Loudon, die 
niet  tegen Posthuma of de eveneens van pro‐Duitse  sympathieën verdachte premier Cort 
van  der  Linden  op  zou  kunnen,  of  overgeleverd  zijn  aan  BuZa‐topambtenaar  Snouck 
Hurgronje,  die  inzake  de  scheepvaartonderhandelingen  geen  al  te  beste  beurt  in  Londen 
gemaakt had.125 

Dit argument gaf uiteindelijk de doorslag.126 Er werd dan ook besloten  te kijken of 
een manier gevonden kon worden ‘to rehabilitate the Trust and bind it for the future to our 
chariot wheels  […] by  letting  them  score  some  great  victory off ourselves’.127 Deze  ‘great 

                                                                                                                                                                                          

voor de Frans‐Britse kolenvaart, kreeg het bevel voorlopig de correspondentie te staken. NA 2.06.079/1656: 
Commissie voor de Scheepvaart 31 juli 1917, 121‐122, 124. 
122 BNA FO 800/195, 151‐152: Aantekening van Leverton Harris, 22 augustus 1917; BNA FO 800/195, 157‐159: 
Robert Cecil aan Townley, 23 augustus 1917. 
123 OP IV, map 'Diary July 1917', dagboekaantekening 31 juli 1917. 
124 BNA FO 551/1, 50590: Townley aan Balfour, 14 februari 1917 no. 1040 Commercial, met bijgevoegd 'A 
Summary of the War Aspect ‐ past, present, and future, of the Economic Relations between the United 
Kingdom and Holland' door Francis Oppenheimer, n.d. [begin 1917], 21‐22; OP  IV, map 'Diary August 1917': 
Oppenheimer, ‘Memorandum’ over de Trust‐‘rebellion’, 13 augustus 1917. Cf. BNA FO 382/1379, 157833: 
Oppenheimer aan Eyre Crowe, 9 augustus 1917; BNA FO 800/195, 153‐156: Townley aan Robert Cecil, 17 
augustus 1917; OP  IV, map 'Diary August 1917': dagboekaantekening 6 augustus 1917. 
125 BNA FO 382/1379, 154579: Townley aan Cecil, 3 augustus 1917. Cf. BNA FO 800/195, 146‐150: Townley aan 
Robert Cecil, 18 juli 1917; idem, 153‐156: Townley aan Robert Cecil, 17 augustus 1917;  
BNA FO 382/1379, 153860: telegram Townley aan Balfour, 5 augustus  1917 no. 2386; idem, 163047: Townley 
aan Balfour, 15 augustus 1917 no. 4151 Commercial. 
126 Volgens Sanders, British Strategic Planning, 133‐134 besloten de Britten te wachten totdat de Amerikaanse 
economische druk de Nederlandse regering tot concessies zou hebben gedwongen, waarna de NOT geen 
bestaansrecht meer zou hebben. Uit het bovenstaande blijkt dat deze interpretatie niet klopt. 
127 BNA FO 382/1379, 154579: Townley aan Cecil, 3 augustus 1917; idem, 154579,17: telegram Balfour aan 
Townley, 11 augustus 1916 no. 2186. 
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victory’ moest wel  aanvaardbaar  zijn  voor de Amerikanen  en  voor  Posthuma,  en daarom 
stelde  Townley  een  plannetje  op.  Nederland  zou  scheepsruimte  en  twee‐derde  van  de 
ladingen  van  de  in  Amerika  aangehouden  schepen  beschikbaar  stellen  aan  de  “Relief”, 
waarna de rest van de schepen plus één‐derde van de aangehouden lading naar Nederland 
zouden mogen stomen. Deze  lading zou worden geconsigneerd aan de Trustmaatschappij, 
die  in  ruil  voortaan borg  zou moeten  staan  voor  alle  tussen  tussen de Britse  regering en 
Nederlandse  crisiscommissies  of  regeringsdepartementen  gemaakte  afspraken.  Zo  zou  de 
Britse  regering  twee  vliegen  in  één  klap  slaan:  de  NOT  werd  gerust‐  en  Posthuma 
kaltgestellt.128 
 
8.8 – Oppenheimer in de leeuwenkuil 
 
Terwijl de Britten hun voorstellen naar Amerika overseinden en wachtten op antwoord129, 
zat  in Nederland Oppenheimer  niet  stil. Op  31  juli wachtte  hij,  even  nadat  Van  Aalst  in 
tranen  Townleys  vertrek  was  uitgestormd,  de  UC‐president  buiten  het  ministerie  van 
Buitenlandse Zaken op. Van Aalst, inmiddels weer wat rustiger geworden, legde hem uit dat 
het Nederlandse volk er op vertrouwen moest dat dankzij de Trust en het door haar gesloten 
Agreement er invoer mogelijk zou zijn, en dat de huidige situatie een de facto schending van 
die overeenkomst  en dus ook  van  het  vertrouwen  van Nederland  in de  Trust betekende. 
Oppenheimer  riposteerde dat de Nederlandse  regering Londen geen keus had gelaten. De 
“Princess  Melita”‐kwestie    en  Snouck  Hurgronjes  ongelukkige  onderhandelingspoging 
hadden  de  zaak  verpest,  en  ‘although  the  Trust  was  in  no  way  to  blame  for  these 
delinquencies, it could not be avoided that [your] institution should suffer for the sins of the 
government’.130 Beiden  legden hun standpunt uit  in een tweetal brieven, maar ze kwamen 
niet dichter bij een vergelijk, ondanks het feit dat Van Vollenhoven Oppenheimer regelmatig 
tips en adviezen gaf welke fraseringen het ego van Van Aalst het meeste zouden strelen  in 
de hoop de NOT‐“opstand”  snel  tot een einde  te  kunnen brengen.131 Voor Op  ten Noort, 
Hintzen en Roelvink waren Oppenheimers brieven echter  te  vaag en  zijn  toezeggingen  te 
mager:  zonder glasharde garanties dat de  scheepvaartstremming opgelost  zou worden en 
(dus) het Agreement weer  in  ere  zou worden hersteld, weigerden  zij het  contact met de 
Britse Legatie officieel te heropenen.132 

                                                            

128 BNA FO 382/1379, 154579: aantekening van Hughe Knatchbull‐Hugessen, 7 augustus 1917; idem, 151735: 
telegram Townley aan Balfour, 9 augustus 1917 no. 2445, ‘Very Urgent’; idem, 157833: Oppenheimer aan Eyre 
Crowe, 9 augustus 1917. Cf. BNA FO 800/195, 157‐159: Robert Cecil aan Townley, 23 augustus 1917. 
129 BNA FO 382/1379, 153860/17: telegram Balfour aan Townley, 7 augustus 1917 no. 2131; BNA FO 382/1379, 
156333/17: telegram Balfour aan Spring‐Rice, 11 Aug. 1917 no. 3152 
130 NA 2.06.079/1258: UC 3 augustus 1917, 32‐34; UC 10 augustus 1917, 79. Cf. Smit, Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog III, 43‐44; Oppenheimer, Stranger Within, 295. 
131 NA 2.06.079/1258: Oppenheimer aan Van Aalst, 2 augustus 1917 ‘private’, en Van Aalst aan Oppenheimer, 3 
augustus 1917 ‘private’, bijgevoegd bij UC 3 augustus 1917; bijgevoegd bij UC 3 augustus 1917. Citaat uit 
Oppenheimer aan Van Aalst, 6 augustus 1917, ‘private’, bijgevoegd bij UC 7 augustus 1917. Van Vollenhovens 
steun aan Oppenheimer blijkt uit OP IV, map 'Diary August 1917': dagboekaantekeningen 1 en 4 augustus 1917 
en ‘Memorandum’ over de Trust‐‘rebellion’, 13 augustus 1917; BNA FO 382/1379, 154579: Townley aan Cecil, 3 
augustus 1917. 
132 NA 2.06.079/1258: UC 7 augustus 1917, 65‐65; UC 14 augustus 1917, 110. 
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  Van Vollenhoven en Oppenheimer kregen echter steun van de Nederlandse pers, die 
lucht had gekregen van de ruzie tussen UC en de Britse Legatie. Via Belinfante bereikten de 
UC  zelfs  berichten  dat  op  de  beurs  en  op  verschillende  krantenredacties  het  gerucht 
rondging  dat    de  Nederlandse  regering  met  de  NOT  was  meegegaan  en  officieel  de 
diplomatieke betrekkingen met het Britse Rijk had opgeschort.133 Van Aalst werd door dit 
alles  in  een  bijzonder  moeilijke  positie  gemanoeuvreerd.  Als  hij  zich  aansloot  bij  de 
meerderheid  in  de  UC  en  Oppenheimers  uitgestoken  hand  zou  negeren,  zou  de  Britse 
Legatie de schuld van een eventueel opheffen van de NOT op zijn vermeende halsstarrigheid 
schuiven. Bovendien waren via de krant de leden van de Raad van Bestuur, door de UC niet 
op de hoogte gebracht van de ontstane  ruzie,  ingelicht over de  situatie;  zij waren hoogst 
gepikeerd  dat  een  zo  belangrijk  besluit  als  het  opschorten  van  de  communicatie met  de 
Legatie zonder hen was genomen. Door dit alles zag Van Aalst, die vermoedelijk pas de pers 
had  willen  inschakelen  op  het  moment  dat  er  positief  resultaat  geboek  zou  zijn,  zich 
gedwongen zelf een bericht  in het Algemeen Handelsblad  te plaatsen, waarin hij net deed 
alsof het hele incident eigenlijk nog niet zo veel voorstelde.134  

Oppenheimer,  die mogelijkerwijs  zelf  verantwoordelijk  was  voor  het  lek  naar  de 
pers135, had bovendien nog een derde  ijzer  in het vuur,  in de vorm van C.E. ter Meulen, de 
directeur van Hope & Co. Deze uitgesproken Anglofiele bankier was door Oppenheimer op 
de  hoogte  gebracht  van  de  situatie  en  had  zich  vervolgens  bij  Van  Aalst  gemeld met  de 
waarschuwing dat hij de Amsterdamse bankwereld tegen hem zou opzetten als hij door zou 
gaan op de ingeslagen weg. En hoewel Van Aalst zelf bepaald niet de eerste de beste bankier 
was, droeg de stem van de directeur van het oude en alom gewaardeerde bankiershuis Hope 
& Co. dermate ver dat ook de NHM‐president daar terdege rekening mee te houden had.136 

  Het perslek en de stevige kritiek van Ter Meulen deden Van Aalst beseffen dat de 
hele zaak wel eens lelijk uit de hand zou kunnen lopen. Om te proberen te redden wat er te 
redden viel, haalde hij zijn UC‐collegae, nog altijd ziedend van woede, over Oppenheimer uit 
te nodigen om in de aanstaande UC‐vergadering zowel zijn kritiek als zijn aan de NOT gedane 
beloften  toe  te  lichten en van wat meer substantie  te voorzien.137 Dit was Van Aalsts exit‐
strategy:  in  een  onder  zijn  voorzitterschap,  en  dus  enigszins  door  hem  te  regisseren, 
vergadering  nog  één  keer  Oppenheimer  het  vuur  na  aan  de  schenen  leggen  en  zo  het 

                                                            

133 NA 2.06.079/1258: UC 7 augustus 1917, 68; UC 14 augustus 1917, 106‐109, 111. 
134 Algemeen Handelsblad, 15 augustus 1917. De ontevredenheid van de UC, en de mogelijkheid om de 
“portefeuillekwestie” tegenover de Britse Legatie te stellen, was door Van Aalst en Op ten Noort wel geopperd 
in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, maar er was nog geen besluit over genomen. NA 2.06.079/1257: 
Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, 17 juli 1917, 156‐158. 
135 Oppenheimer onderhield namelijk zeer nauwe contacten met de parlementair redacteur van de NRC, ene 
Piek. Deze gaf hem regelmatig nieuwtjes door en plaatste, op zijn verzoek, pro‐Britse stukken. Zie BNA FO 
382/1714, 185115: Townley aan Balfour, 18 september 1917 no. 4717 Commercial. 
136 BNA FO 382/1379, 157833: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 9 augustus 1917; BNA FO 800/195, 153‐156: 
Townley aan Robert Cecil, 17 augustus 1917; OP IV, map 'Diary August 1917': dagboekaantekeningen 19 en 23 
augustus 1917; OP VII: map 'Draft Chapter XVII ‐ 1917 (II), 4. 
137 NA 2.06.079/1258: UC 7 augustus 1917, 66‐68, 72‐73; Van Aalst aan Oppenheimer, 7 augustus 1917, private, 
bijgevoegd bij UC 7 augustus 1917; Oppenheimer aan Van Aalst, 9 augustus 1917 en Van Aalst aan 10 augustus 
1917, beiden ‘private’, bijgevoegd bij UC 10 augustus 1917; UC 17 augustus 1917, 134. 
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initiatief weer  naar  zichzelf  toe  trekken  in  de  hoop met  één  of  twee  stevige  concessies 
alsnog publicitaire winst te kunnen boeken.138 

Op  vrijdag  17  augustus  1917,  ruim  twee  weken  nadat  de  officiële  betrekkingen 
tussen Legatie en Trust werden opgezegd, meldde Oppenheimer zich aan de Parkstraat  in 
Den Haag. Eenmaal binnengelaten en van koffie voorzien, richtte hij zich in een vlammende 
toespraak tot de  leden van de UC. De koele ontvangst zorgde ervoor, aldus Oppenheimer, 
dat  hij  zich  voelde  als  ‘Daniel  in  de  leeuwenkuil’,  en  dat was  onterecht. Want  de  Britse 
Legatie  had  volgens  hem  voor  Nederland  in  het  algemeen  en  de  NOT  in  het  bijzonder 
geregeld haar nek uitgestoken en zelfs –  ‘state secret’, snoefde Oppenheimer – geweigerd 
bepaalde  opdrachten  uit  Londen  uit  te  voeren  die  zij  oneerlijk  vond  ten  opzichte  van  de 
Trustmaatschappij. Ook nu liet de Legatie de NOT niet in de steek, aldus Oppenheimer, want 
hij  bracht  nieuws  van  ‘very  valuable’  en  ‘extraordinary  concessions’  die  zij,  aldus 
Oppenheimer, met de grootste moeite uit  Londen had weten  los  te peuteren.139 Hiermee 
doelde hij op het Britse plan om Nederlandse schepen en  ladingen uit te  laten varen  in ruil 
voor  vaarbeurten  ten  bate  van  de  “Relief”  en  een  dekkende  garantie  van  de 
Trustmaatschappij over alle particuliere Anglo‐Nederlandse overeenkomsten, met daarbij de 
aantekening dat de Britse regering ‘most anxious’ is dat deze overeenkomst met de NOT, en 
niet met enig ander lichaam, gesloten wordt. De NOT zou de hervatting van de vaart op de 
VS dus op haar conto kunnen schrijven!140 
  Na de door Oppenheimer achtergelaten bescheiden – waarin het plan van de Britse 
regering was samengevat – te hebben bestudeerd, overlegde de UC achter de schermen met 
onder andere het LEB, de Commissie van Bijstand en het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
over de voorstellen, in het bijzonder waar het de dekkende garantie door de NOT betrof. 141 
Minister  Loudon  wilde  hier  niet  van  weten;  doordat  de  Britten  de  hervatting  van  de 
transatlantische vaart afhankelijk wilden maken van de NOT, die op haar beurt er weer voor 
zou moeten zorgen dat alle Crisisinstellingen zich aan hun afspraken met de Britten hielden, 
zou  Londen  via  de  Trustmaatschappij  grote  druk  kunnen  uitoefenen  op  allerlei  andere 
Crisisinstellingen (bijvoorbeeld het LEB). De UC liet op 21 augustus aan Oppenheimer weten 
het geheel met Loudon eens te zijn: de Britten hadden zich gewoon aan het Agreement te 
houden,  dat  zij met  de  NOT  had  gesloten  en  niet met  enige  andere  Crisisinstelling:  de 
hervatting van de  scheepvaart kon dus niet afhankelijk worden gemaakt van niet door de 
Trustmaatschappij gesloten overeenkomsten.142 
  Daarmee leek het lot van de NOT bezegeld: ondanks herhaaldelijk aandringen had de 
UC  niet  gekregen waar  ze  recht  op meende  te  hebben  –  de  belofte  dat  de  Britten  zich 
onvoorwaardelijk  aan  het Agreement  zouden  houden  –  en  daarmee  leek  het  verhaal  uit. 
Desondanks  werd  nog  dezelfde  dag  dat  de  brief  naar  Oppenheimer  werd  verstuurd  de 
correspondentie  met  de  Britse  Legatie  hervat,  zonder  dat  daar  in  de  UC‐vergadering 

                                                            

138 NA 2.06.079/1258: UC 14 augustus 1917, 124. 
139 NA 2.06.079/1258: UC 17 augustus 1917, 134‐151.  
140 Oppenheimer liet twee verschillende memoranda achter, beide gedateerd 14 augustus 1917. Deze zijn te 
vinden in NA 2.06.079/1258, als bijlage bij UC 17 augustus 1917. 
141 NA 2.06.079/1258: UC 17 augustus 1917, 151‐157; UC 21 augustus 1917, 166‐173. 
142 NA 2.06.079/1258: Van Aalst aan Oppenheimer, 21 augustus 1917 no. 1699, bijgevoegd bij UC 21 augustus 
1917. De brief van Loudon wordt geciteerd in UC 21 augustus 1917, 175, 183. 
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overigens een woord aan werd vuilgemaakt! 143 De UC, Van Aalst in het bijzonder, had, zoals 
Oppenheimer al verwachtte, zich neergelegd bij de situatie: elke kans om een slaatje te slaan 
uit verder verzet was, ook dankzij de tegenwerping van Loudon, verkeken. Er waren echter 
nóg  twee  belangrijke  redenen  waarom  de  UC  er  uiteindelijk  toch  niet  voor  koos  de 
handdoek in de ring te gooien.  
  De eerste had  te maken met de Verenigde Staten.  In zijn brieven, maar vooral ook 
tijdens  zijn  UC‐toespraak  had  Oppenheimer  continu  benadrukt  dat  de  VS  zichzelf 
onafhankelijk  opstelde  en  dat  de  Britse  regering weinig  invloed  kon  uitoefenen  op  haar 
economisch beleid.144 Mededelingen van dezelfde strekking, gedaan door de Britse regering, 
hadden via De Marees van Swinderen inmiddels ook Loudon bereikt.145 Deze stelde daarom 
voor  een  ‘Amerikaansche  Commissie’  te  vormen:  een  diplomatieke  missie  die  aan  de 
overzijde  van  de  oceaan  persoonlijk  de  statistische  gegevens  over  import  en  verbruik  – 
waarop de Amerikanen blijkens Wilsons proclamaties hun exportbeleid wilden baseren – te 
overhandigen en mondeling toe te lichten, allemaal in de hoop dat de Amerikanen scheutig 
zouden  zijn  met  hun  exportlicenties  en  de  vastgehouden  schepen  zouden  loslaten. 
Verschillende andere Europese neutralen (waaronder Zweden en Spanje) hadden al eerder 
zo’n  missie  naar  de  VS  gestuurd,  en  Loudon  hoopte  dat  Nederland  ook  zou  kunnen 
profiteren  van  de  publiciteit  en  de  directe  contacten  met  Amerikaanse 
hoogwaardigheidsbekleders  die  deze  neutrale missies  ten  deel waren  gevallen.146 In  deze 
commissie was de NOT,  in de persoon  van Van Vollenhoven en  zijn persoonlijk  secretaris 
Heldring,  vertegenwoordigd.147 Om Van Vollenhovens Amerika‐missie,  die  op  18  augustus 
1917 met de s.s. “Hollandia” vertrok niet in gevaar te brengen, leek het niet opportuun om 
de Trustmaatschappij op te blazen zolang de mogelijkheid nog bestond dat er in de VS iets te 
halen viel.148 
  Maar er was nóg een reden waarom de UC er toch voor koos om voorlopig gewoon in 
functie  te  blijven.  Tijdens  de  crisis  had  de UC  veelvuldig  contact  gezocht met  Loudon.149 
Gezamenlijk hadden zij onder andere de Britse klachten jegens de regering en enkele andere 
Crisisinstellingen (bijv. de Glycerinecommissie, maar ook – zoals uit het volgende hoofdstuk 

                                                            

143 NA 2.06.079/1258: UC 21 augustus 1917, 183. Ook de besprekingen met de Franse Legatie, die eveneens 
afgebroken waren, werden weer hervat. NA 2.06.079/1258: UC 31 juli 1917, 17; UC 3 augustus 1917, 39‐40; OP 
IV, map 'Diary August 1917': dagboekaantekening 3 augustus 1917. De meeste historici gaan er van uit dat met 
het einde van de NOT‐‘revolt’ ook een einde kwam aan de frustraties die leefden tussen de NOT en de Britse 
regering (bijv. Sanders, British Strategic Planning, 132‐133; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 50; 
Baer, The Anglo‐German antagonism, 185‐186). Dat is niet het geval, bevestigt ook Ernst Heldring (De Vries 
(red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 27 augustus 1917, 213‐214): ‘[D]e betrekkingen [zijn] 
weliswaar weer aangeknoopt, doch overeenstemming is […] niet bereikt.’ 
144 BNA FO 382/1379, 157833: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 9 augustus 1917. 
145 NA 2.06.79/1258: UC 24 augustus 1917, 228; Hannema (BuZa) aan NOT, 23 augustus 1917 afd. II no. 39846, 
bijgevoegd bij UC 24 augustus 1917. 
146 Baily, Policy of the United States, 201. 
147 NA 2.06.79/1257: UC 24 juli 1917, 214‐216, citaat op 215. Cf. NA 2.06.79/1257: UC 27 juli 1917, 243‐245; NA 
2.06.79/1258: UC 14 augustus 1917, 121‐124. 
148 NA 2.06.79/1258: UC 3 augustus 1917, 28‐29. Cf. UC 17 augustus 1917, 151. 
149 BNA FO 382/1379, 153860: telegram Townley aan Balfour, 5 augustus  1917 no. 2386. Toen Van Aalst 
Loudon vertelde van de breuk met de Legatie, nam deze daar ‘met bijzonder veel genoegen’ kennis van. NA 
2.06.79/1258: UC 31 juli 1917, 16‐18 (citaat op pagina 16). 
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zal  blijken,  het  LEB)  besproken, waarbij  overduidelijk was  gebleken  dat  de  effecten  van 
beslissingen  door  één  ministerie  of  commissie  genomen,  in  de  permanente  crisissfeer 
ontstaan na februari 1917 verstrekkende gevolgen konden hebben. De ruzie tussen NOT en 
Londen  was  immers  deels  ontstaan  door  conflicten  tussen  Posthuma  en  de 
Glycerinecommissie aan de ene, en de Britten aan de andere kant.150 Om dit in de toekomst 
te voorkomen, stelde Van Aalst op 15 augustus voor om voortaan elke week een informele 
vergadering  te  houden  waarin  de  kopstukken  van  alle  crisiscommissies  en 
regeringsdepartementen elkaar op de hoogte konden houden en adviseren betreffende hun 
onderhandelingen met het buitenland.151 Loudon ging hier maar wat graag op in, en nodigde 
genoemde  kopstukken  (van  zijn  eigen  ministerie  en  dat  van  collega  Posthuma,  van  de 
Nijverheidscommissie, de Commissie van Bijstand, het LEB, het Kodibu en De Nederlandsche 
Bank)  samen met  vertegenwoordigers  van de Trustmaatschappij uit om op 18  september 
1917 de eerste vergadering van deze naamloze commissie, die wekelijks bijeen zou komen, 
bij  te wonen.152 Van Aalst  scoorde met deze actie nogal wat punten. Niet alleen beloofde 
deze  commissie  eindelijk  meer  eenheid  te  brengen  in  het  Nederlandse  buitenlandse, 
economische  en  handelsbeleid  –  hij  presenteerde  haar  als  de  ware  opvolger  van  de 
Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland, die immers ook tot doel had gehad 
om  een  centraal  overlegorgaan  tussen  regering  en  Crisisinstellingen  te  vormen.  Maar 
bovendien  was  de  NOT‐afvaardiging  in  de  naamloze  commissie  op  zijn  minst  stevig  te 
noemen. Waar andere commissies één, maximaal twee afgevaardigden mochten sturen, was 
het  de NOT  vergund met  drie man  (naast  Van  Aalst  zelf  ook  Valstar  en Hintzen)  aan  te 
zitten.153 
 
8.9 – Tussen Britse blokkade en Amerikaans embargo 
 
Terwijl de UC net al haar hoop op de missie‐Van Vollenhoven had gevestigd, meldde begin 
september 1917 de Britse  Legatie plotseling dat  Londen  van plan was de NOT een nieuw 
voorstel  te  doen  om  het  scheepvaartverkeer  te  herstellen.154 Dat  aanbod  was  vooral 

                                                            

150 NA 2.06.79/1258: UC 7 augustus 1917, 59‐60, 72‐73; UC 10 augustus 1917, 89‐91; Loudon aan Van Aalst, 10 
augustus 1917, ‘persoonlijk’, bijgevoegd bij UC 21 augustus 1917; UC 14 augustus 1917, 110‐111; UC 14 
augustus 1917, 116‐117; UC 21 augustus 1917, 165, 168. 
151 NA 2.05.23/841, 40004: Van Aalst aan Loudon, 15 augustus 1917; BPNL V‐1, doc. nr 201, 222: Loudon aan 
Van Aalst, 21 augustus 1917. Cf. De Vries, 'De Generale Thesaurie', 344. Volgens de notulen van de eerste 
vergadering was het doel van de Commissie om ‘nuttige samenwerking tusschen commissie en instellingen, die 
in direct contact komen met buitenlandsche regeeringen en hunne vertegenwoordigers’ te bevorderen, om zo 
‘eenheid van gedragslijn tegenover het buitenland te verkrijgen’. NA 2.06.079/1437: Notulen 'Vergadering 
Buitenlandsche Zaken', 18 september 1917, 1. 
152 NA 2.05.23/841: 40657: Loudon aan genoemde crisiscommissie en DNB, 13 september 1917. Tussen de 
eerste twee vergaderingen zat een maand, maar daarna besloot men om wekelijks bijeen te komen. NA 
2.06.79/1260: UC 9 oktober 1917, 70. Cf. De Vries, Nederlandsche Bank, 104‐105. 
153 NA 2.06.79/1258: UC 17 augustus 1917, 152; UC 24 augustus 1917, 202. Alleen bij de eerste vergadering van 
de nieuwe commissie stuurt ook BuZa drie afgezanten, daarna beperkt zij zich tot twee. De UC daarentegen 
stuurt consequent drie leden naar elke vergadering. NA 2.06.079/1437: Notulen 'Vergadering Buitenlandsche 
Zaken', 18 september 1917 en 16 oktober 1917. Door een tikfout zijn beide vergaderingen gedateerd op 16 
oktober. 
154 NA 2.06.79/1259: UC 4 september 1917, 27‐28; UC 7 september 1917, 47, 55‐56.  
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gemotiveerd  door  het  feit  dat  de  Britse  regering  zich  zorgen  begon  te maken  over  de 
bedrijven  die,  bijvoorbeeld  dankzij  de  glycerine‐overeenkomst,  in  Nederland  voor  ‘Allied 
interests’ werkten. Zij hadden namelijk te lijden onder  een gebrek aan steenkolen – Duitse 
mochten  ze  niet,  Britse  kwamen  niet  aan  –  en  hun  productie  liep  dus  ernstig  terug.155 
Bovendien had de Britse  regering haar  intentie de NOT  te  steunen en  zo haar  (politieke) 
invloed te vergroten niet opgegeven. Dit alles resulteerde er in, liet Oppenheimer weten, dat 
het  nieuwe Britse  voorstel  voor Nederland  nog  een  stuk  gunstiger was  dan  hetgeen met 
Snouck Hurgronje  in Londen was uitonderhandeld.156 De Britse  regering beloofde namelijk 
om  per maand minstens  100.000  en maximaal  200.000  ton  steenkool  aan  Nederland  te 
leveren, als de Nederlandse  reders  in  ruil daarvoor minimaal evenveel  ton  scheepsruimte 
leveren ten bate van de “Relief”. Die kolen moesten wel worden gehaald door Nederlandse 
schepen, maar  die mochten  in  ballast  uitvaren.  Ze  hoefden  dus  geen  lading  naar Groot‐
Brittannië te brengen, waardoor ze strikt in Nederlands belang voeren: Duitsland zou ze, zo 
hoopte men, daardoor met rust  laten.157 De rest van de Nederlandse vloot – waaronder de 
schepen in Britse havens die wachten op kolen en uitvaarvergunningen – werd opgedeeld in 
twee delen. Het eerste zou voldoende tonnage hebben om  in de behoeften van Nederland 
te  voorzien,  zou  bunkerkolen mogen  krijgen  en  de  vaart mogen  hervatten  – waarbij  ze, 
indien  gewenst,  tegen  de  bekende  voorwaarden  inspectiehavens  buiten  het  VK  mogen 
aandoen.  De  overige  scheepsruimte  zou  worden  ingezet  in  'general  trades  […]  outside 
Europe, which are of interest to His Majesty's Government': buiten het Sperrgebiet dus!158 

Dit voorstel bevatte veel moois, erkende de UC, maar was goeddeels waardeloos als 
Washington  niet  toestond  dat  lading  uit  de VS  naar Nederland  zou mogen  vertrekken.159 
Desondanks ging de UC gretig met het voorstel van de Britten aan de slag. Zij wilde namelijk 
proberen  om  het  “scheepvaart”‐probleem  los  te  koppelen  van  het  “lading”‐probleem:  de 
eerste zou de NOT met de Britten behandelen, met het tweede zouden Van Vollenhoven c.s. 
zich  in Washington  bezig moeten  houden.160 De  UC  gaf  daarom  de  Commissie  voor  de 
Scheepvaart opdracht te onderzoeken of er voldoende scheepsruimte beschikbaar was om 
aan de ene kant voor de “Relief” én de Geallieerden te varen, maar aan de andere kant ook 
in de  tonnagebehoeften van Nederland én de koloniën  te voorzien.161 Daarbij  liet zij, voor 
het eerst, het  idee dat alle goederen tot hun gerantsoeneerde maximum moesten worden 
aangevoerd, los. Dat was gebeurd op het advies van Van der Goes, die een mogelijkheid zag 
om  zo  meer  scheepsruimte  ter  beschikking  te  krijgen  om  aan  de  Britse  eisen  én  de 
Nederlandse behoeften te kunnen voldoen. De rantsoenen waren immers berekend aan de 
hand van cijfers voor binnenlands gebruik én door de Entente toegestane export, en vooral 

                                                            

155 BNA FO 382/1623, 173060: Cecil aan Munitie‐ministerie, 30 augustus 1917, met diverse aantekeningen; NA 
2.06.79/1258: UC 24 augustus 1917, 211‐212. 
156 OP III, map ‘Diary October 1917’, dagboekaantekening Oppenheimer 17 oktober 1917; Dagboek Van Aalst, 
19 oktober 1917, 525; 
157 NA 2.06.79/1258: UC 24 augustus 1917, 222.  
158 NA 2.06.79/1259: Oppenheimer aan Van Aalst, 8 september 1917 no. 3808, en ‘Memorandum on Dutch 
Shipping’, n.d., bijgevoegd bij UC 11 september 1917. 
159 NA 2.06.079/1259: UC 11 september 1917, 82‐90; UC 14 september 1917, 129‐130. 
160 NA 2.06.079/1260: UC 30 oktober 1917, 258. 
161 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 12 september 1917, 176‐182. 
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op dat  laatste viel wel wat  te beknibbelen, zeker nu door gebrek aan  import Nederlandse 
fabrieken in het binnenland een grotere markt hadden dan voor de oorlog.162  

De Commissie voor de Scheepvaart ging, na overleg met de reders, het Graanbureau, 
het Rijksbureau voor het Uitvaren van Schepen, Loudon en Posthuma, aan het puzzelen om 
te  kijken hoeveel  scheepsruimte er  aan de Britten  gecharterd  kon worden.163 Zij  kwam  al 
snel  tot  de  conclusie  dat  er  genoeg  scheepsruimte  voorhanden  was  om  de  Britten  om 
100.000 ton steenkool per maand te vragen: net voldoende om,  in combinatie met de snel 
stijgende Limburgse kolenproductie, Nederland grotendeels onafhankelijk van Duitsland  te 
maken.164 Maar het Rijksbureau voor het Uitvaren van Schepen en de reders kregen al snel 
onenigheid  over  de  vraag  wie  welke  schepen  zou  moeten  leveren.165 Bovendien  eiste 
Posthuma dat Nederland 'zekerheid zou moeten hebben, dat men graan zal krijgen' in de VS 
en  dat Washington  de  volgeladen  Nederlandse  schepen  van  voldoende  bunkerkolen  en 
uitvaartpermissie  zou  voorzien  – waarmee  hij,  geheel  tegen  de  opzet  van  de  UC  in,  de 
losgekoppelde  kwesties  “varen”  en  “lading”  weer  expliciet  aan  elkaar  verbond.166 Voor 
Londen was dat echter niet genoeg; zij wilde er zeker van zijn dat de overeenkomst niet door 
de Nederlanders gelezen zou kunnen worden als een verplichting om met de Amerikanen te 
onderhandelen  exportlicenties  vrij  te  geven. 167  Na  anderhalve  maand  onderhandelen 
konden Londen, de NOT en Posthuma het eindelijk eens worden over een  formulering die 
voor  alle  drie  de  partijen  aanvaardbaar  was,  en  tegelijkertijd  met  een  compleet  én 
gemotiveerd overzicht van de Nederlandse tonnage bij de Britse legatie werd ingeleverd:  

 
[W]e must  insist upon the British Government doing everything  in their power  in order to 
have  this  matter  settled,  because  the  agreement  under  review  will  be  of  no  value 
whatsoever  to Dutch  shipping  if  the United  States’ Government  do not  allow bunkering 
facilities to Dutch steamers  in American ports. […] From the above you will see that now 
particularly  all  obstacles  preventing  the  coming  into  force  of  the  scheme  as  finally 
proposed  by  the  British Government  are  removed  but  for  a  satisfactory  solution  of  the 
questions of supply of American bunkercoal [sic] and foodstuffs and fodder.168 

 
Dat Londen zo terughoudend was over het doen van beloften over de levering van goederen 
was  gebaseerd  op  het  feit  dat  de  Amerikanen,  ook  nu  zij  zich met  de  Groot‐Brittannië 
“geassocieerd”  hadden,  hun medestrijder  vooralsnog  geen  enkele  inspraak  gunden  in  de 

                                                            

162 NA 2.06.079/1255: UC 1 juni 1917, 218‐219. 
163 NA 2.05.23/841, 44227: Commissie voor de Scheepvaart aan Loudon, 12 september 1917. 
164 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 17 september 1917, 184‐186; UC 21 september 1917, 
174; NA 2.06.79/1259: 'Vergadering Buitenlandsche Zaken', 18 september 1917, 2‐3, bijgevoegd bij UC 28 
september 1917; NA 2.05.23/841: ‘Nota voor zijne excellentie’, n.n., n.d.; NA 2.06.079/1260: Resumé van de 
besprekingen op het Departement van Buitenlandsche Zaken, gehouden den 10 October 1917 des namiddags  
te half drie’, 199, bijgevoegd bij UC 12 oktober 1917.; Dagboek Van Aalst, 30 oktober 1917, 531‐532. 
165 NA 2.06.079/1261: UC 23 november 1917, 195‐200, 202‐204. 
166 NA 2.06.079/1656: Notulen Commissie voor de Scheepvaart, 17 september 1917, 185. 
167 NA 2.06.079/1260: UC 19 oktober 1917, 162‐163; Dagboek Van Aalst, 26 oktober 1917, 531‐532; NA 
2.06.079/1262: UC 4 december 1917, 54; Van Aalst aan Oppenheimer, 4 december 1917 no. 2310, bijgevoegd 
bij UC 7 december 1917; UC 11 december 1917, 105. 
168 NA 2.06.079/1261: Van Aalst aan Oppenheimer, 1 november 1917 no. N.C. 106, bijgevoegd bij UC 2 
november 1917; NA 2.06.079/1259: Van Aalst aan Oppenheimer, 21 september 1917, no. N.C. 101 A. 
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economische  oorlogsmaatregelen  die  zij  namen.169 De  Amerikaanse  maatregelen,  zo  liet 
Wilson niet na te benadrukken, waren immers gebaseerd op erkende soevereine rechten en 
niet,  zoals  de  Britse  economische  oorlogvoering,  op  kwestieuze  interpretaties  van  niet‐
geratificeerde  verdragen. Dat was een belangrijke  reden  geweest waarom hij  zijn  aanbod 
aan de Nederlandse regering, en niet aan de NOT had gedaan; de Trustmaatschappij werd in 
Washington  namelijk  beschouwd  als  een  verlengstuk  van  de  illegale  Britse  economische 
praktijken en van slinkse Entente‐pogingen, geopenbaard  in de voor Amerikanen nog altijd 
totaal  onacceptabele  Parijse  resoluties  van  1916  –  de  wereld  permanent  in  twee 
economische kampen te verdelen.170 
  De Britten slaagden er dus niet  in de beleidsmakers  in Washington  te beïnvloeden: 
sterker nog, Londen leek juist steeds meer de oren te laten hangen naar de Amerikanen, ook 
op economisch terrein. Zo had, op uitdrukkelijk verzoek van de War Trade Board – het door 
Wilson opgezette economische commandocentrum van de VS – de Britse regering, net als de 
Amerikaanse, begin oktober een handelsembargo  tegen de neutralen uitgeroepen, om  te 
voorkomen  dat  neutralen  goederen  die  niet  meer  in  de  VS  te  krijgen  waren  in  Groot‐
Brittannië zouden kunnen halen.171 Dat deden de Britten overigens met frisse tegenzin want, 
meldden onder  andere Emmott en Balfour, een exportstop  zou de handelsbalans met de 
neutralen  ver  in  hun  voordeel  doen  overslaan,  waardoor  de  waarde  van  het  pond  ten 
opzichte  van neutrale munteenheden  zou  kelderen  en de  aankoop  van  levensmiddelen  – 
waaronder Nederlandse  landbouwproducten – een  stuk duurder  zou uitvallen. Bovendien 
zou  nu  de  Britse  concurrentie  voor  bepaalde  Duitse  producten  op  neutrale  markten 
wegvallen,  waardoor  Berlijn  meer  producten  zou  kunnen  afzetten,  haar  munteenheid 
stabiliseren en een gunstige uitgangspositie verkrijgen voor de economische “oorlog‐na‐de‐
oorlog”.172 
  Ondanks verscheidene pogingen van de Britse regering  in de nazomer en herfst van 
1917  om  de  Amerikanen  over  te  halen  de  economische  oorlogsinspanningen  beter  te 
coördineren (lees: zichzelf onder het Londens opperbevel te plaatsen) bleef Washington, tot 
groeiende frustratie van haar Britse co‐belligerent, bovendien haar eigen plan trekken.173 Dat 
bleek al toen eind augustus het Britse voorstel om de NOT gunstig te stemmen door  in ruil 

                                                            

169 Dit blijkt uit BNA FO 382/1753, 222028: Aantekening van Knatchbull‐Hugessen, n.d. [eind november 1917]. 
170 NA 2.06.079/1263: UC 29 januari 1918, 149‐150. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 208‐209; Smith, Strategy of 
the Economic Weapon, 198‐203; Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 211, aldaar voetnoot 52. 
171 BNA FO 382/1623, 177316: 'Extract from minute by Sir E. Crowe on paper 168578/649 (Danish Rubber 
negotiations)', n.d. [begin september 1917]. Cf. Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy, 121‐122; Baily, Policy 
of the United States, 91‐92. De WTB werd opgericht per executive order van 12 oktober 1917. Zie War Trade 
Board, 5‐6. 
172 BNA FO 382/1400, 195132/X: Foreign Office 'Memorandum' voor de Franse ambassade in Londen, 16 
oktober 1917 en telegram Balfour aan Spring Rice, 16 oktober 1917; BNA FO 382/1623, 175459: Treasury aan 
Balfour, 7 september 1917 no. 29259; OP III, map ‘Diary October 1917’, dagboekaantekening Oppenheimer 11 
oktober 1917; idem: Emmott aan Oppenheimer, 14 november 1917 en Oppenheimer aan Emmott, 22 
november 1917; BNA 382/1999, 174124: notulen van een vergadering op het Blokkadeministerie, 4 september 
1917. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 209, 250; Frey, 'Trade, Ships', 555. 
173 BNA FO 382/1624, 195030: Spring‐Rice aan Balfour, 21 september 1917 no. 547, met bijgevoegd 
‘Memorandum’ van Percy, 21 september 1917 en aantekening van Eyre Crowe, 12 oktober 1917. De Fransen 
waren het overigens grotendeels met de Amerikanen, en niet met de Britten eens. Farrar, French Blockade, 
158, 161. 
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voor vaarbeurten ten bate van en de overdracht van een deel van de lading aan de “Relief” 
Nederlandse schepen van lading en permissie om uit te varen te voorzien, naar Washington 
werd getelegrafeerd. De Amerikaanse regering had, zoals de Britten al verwachtten, wel oren 
naar het plan. Maar, geheel tegen de wens van Londen in, deden zij hun aanbod niet aan de 
NOT, maar  aan  de Nederlandse  regering.174 Maar  toen  de Nederlandse  regering  daarvoor 
een aantal in de VS liggende schepen geladen met kunstmest aanwees – een lading waar de 
“Relief” niets aan had en bovendien gebruikt kon worden om vee te voeden dat deels naar 
Duitsland  werd  uitgevoerd  –  trok Washington  het  voorstel  boos  weer  in.175 Maar  op  25 
september 1917 ontving de NOT een eerste levensteken van de commissie‐Van Vollenhoven, 
die  liet weten dat Washington het nog een keer wilde proberen. De Amerikaanse  regering 
wilde bij wijze van  ‘incidenteele schikking’ ongeveer 100.000  ton door de regering en door 
particuliere graanhandelaren gekochte tarwe, maïs en gerst, die  in Nederlandse schepen  in 
de VS  te  lagen wachten op uitvaarpermissie, naar Nederland  laten uitvaren.  In Rotterdam 
aangekomen zou tweederde van de  lading aan de “Relief” worden overgedragen en de rest 
mocht in Nederland gebruikt worden. De andere Nederlandse schepen in de VS zouden hun 
lading moeten  lossen en via het Panamakanaal naar Australië varen; daar zouden ze graan 
mogen laden en via een bunkerstop in Zuid‐Afrika naar Nederland terug mogen keren, waar 
de  lading  in  een  nog  vast  te  stellen  verhouding  tussen Den Haag  en  “Relief”  zou worden 
verdeeld.176 De Amerikanen hadden hun voorstel aan de Nederlandse  regering echter niet 
met de Britten besproken, en deze waren bepaald niet van plan om bunkerkolen of graan in 
de Dominions Zuid‐Afrika en Australië ter beschikking van de Nederlanders te stellen zonder 
dat  daar  een  overeenkomst  betreffende  tonnage,  waarover  primair  met  de  NOT 
onderhandeld  was,  tegenover  stond. 177  De  Britten  blokkeerden  dus  de  Amerikaanse 
onderhandelingen met de Nederlandse regering, die door de VS werden beschouwd als een 
ultieme poging om met Den Haag tot een vergelijk te komen. 
  Want op 5 oktober 1917 kondigde Washington af dat zij geen bunkerkolen meer naar 
schepen  van  of  naar  Nederland  zou  verstrekken,  tenzij  de  Nederlandse  regering  alle 
handelscontacten met de Centralen  zou verbreken. Daarmee was de kans dat de  in de VS 
liggende Nederlandse schepen en hun met Nederlands geld gekochte lading naar Nederland 
zouden kunnen wegvaren definitief verkeken. Bovendien werd hiermee alle scheepvaart naar 
Indië, nu zowel Amerikanen als Britten geen bunkerkolen meer wilden verstrekken, zo goed 
als onmogelijk gemaakt. Tenslotte maakte de Amerikanen zo elk gesprek met de Britten over 
een hervatting van de “grote vaart” overbodig. 178 De UC was woedend.  ‘[E]en oorlogsdaad, 
oordeelde een boze Op  ten Noort, en Hintzen vond dat  zowel de NOT als de Nederlandse 

                                                            

174 NA 2.06.79/1259: UC 7 september 1917, 50‐51. 
175 FRUS 1917, Suppl. 2‐II, 1129‐32: Memorandum Nederlandse Legatie in Washington voor het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken, 4 september 1917; idem, 1133: Van Rappard aan Lansing, 10 september 
1917. Zie ook NA 2.06.79/1259: UC 7 september 1917, 51‐52; Baily, Policy of the United States, 200‐201. 
176 NA 2.06.79/1259: Loudon aan NOT, 25 september 1917 Afd. II No. 45932, bijgevoegd bij UC 28 september 
1917; UC 28 september 1917, 245‐248. 
177 NA 2.06.79/1260: Loudon aan NOT, 28 september 1917 Afd. II No. 45622, bijgevoegd bij UC 2 oktober 1917. 
178 FRUS 1917 Suppl 2‐II, 1135: Garrett aan Lansing, 9 oktober 1917. Zie ook Smit, Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog III, 58‐59; Smit, 'V.S. van Amerika', 110‐111; Veuger, Nederlands‐Indische 
scheepvaartverbindingen, 30‐31. 
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regering voortaan een ‘vijandelijke houding’ jegens de VS zouden moeten aannemen.179 Ook 
Van  Aalst  was  er  nu  van  overtuigd  dat  niet  de  Britten,  maar  de  Amerikanen  de  grote 
boosdoeners waren. Hij deed daarom een ultieme poging om Washington van gedachten te 
doen veranderen, en  tegelijkertijd zijn eigen  image nog wat verder op  te vijzelen.180 Op 17 
oktober  1917  publiceerde  hij  namelijk  een  open  brief  aan  president Wilson  in  alle  grote 
Nederlandse kranten, die vervolgens in pamfletvorm werd uitgegeven in het Duits, Engels en 
Frans.  In deze open brief wees Van Aalst de Amerikanen er op dat zij de afspraken die de 
NOT met hun geallieerde medestrijders (lees: het Agreement) gemaakt hadden, niet zomaar 
kon negeren.181 Hoewel Van Aalsts brief  in de Nederlandse pers  (met uitzondering  van de 
pro‐geallieerde Telegraaf) zeer positief werd ontvangen, hulde de geadresseerde zelf zich in 
stilzwijgen.182 Ook  de  zeer  spaarzame  berichten  die  binnenkomen  van  de  commissie‐Van 
Vollenhoven  stemden  weinig  hoopvol:  zij  beweerden  dat  de  VS  vastberaden  was  geen 
uitvoerlicenties of bunkerkolen te verstrekken voordat Nederland alle handel met Duitsland 
had gestaakt.183 

Eind november 1917  kreeg de NOT echter even plotseling  als  goed nieuws  van de 
Britse Legatie: een omvangrijke delegatie Amerikanen, inclusief de leden van de invloedrijke 
War Trade Board, was  in Londen aangekomen voor overleg met de Britten.184 Dit schiep de 
gelegenheid om tegelijkertijd met de Amerikanen én de Britten,  in plaats van apart en door 
elkaar,  te  kunnen  praten  over  een  definitieve  oplossing  voor  het  Nederlandse 
scheepvaartprobleem.  Loudon  besefte  dat  ook  en  stelde  in  het wekelijks  overleg  op  zijn 
ministerie  dan  ook  voor  om  een  brede  commissie  naar  Londen  te  sturen.  Daarop  werd 
besloten om Broekema (LEB), Snouck Hurgronje (namens de regering) en Valstar (NOT) af te 
vaardigen:  de  eerste  kon  onderhandelen  over  de  invoer  van  landbouwproducten  en  –
grondstoffen, de  laatste over NOT‐zaken als  invoer, navicerts en het Agreement, en Snouck 
Hurgronje moest mee omdat de regering nu eenmaal – gezien de Schepenvorderingswet – 
met eventuele plannen omtrent de verhuur van de Nederlandse vloot aan de Geassocieerden 
akkoord moest  gaan.185 Zij  zouden daar  gezelschap  krijgen  van  Joost  van Vollenhoven, die 

                                                            

179 NA 2.06.079/1260: UC 12 oktober 1917, 87‐88, 91‐92, citaat op 87. 
180 Zie Dagboek Van Aalst, 15 oktober 1917, 518‐519; 18 oktober 1917, 524, 526‐527; 19 oktober 1917, 524, 
526‐528; 26 oktober 1917, 529‐530. 
181 Van Aalst, Open Letter. Nota bene: de pagina’s in dit boekje zijn niet genummerd. Zie ook Japikse, Die 
Stellung Hollands, 142; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 29‐30. Overigens had S.F. van Oss, 
hoofdredacteur van de Haagsche Post, eerder al een open brief aan Wilson geschreven naar aanleiding van het 
embargo, maar ‘[h]et scherp requisitoir […] van den heer Van Oss [….] liet deze blijkbaar ijskoud’, aldus Ritter, 
De donkere poort II, 244. 
182 De Telegraaf, 23 oktober 1917 avondblad. Positieve recensies zijn onder andere te lezen in De 
Amsterdammer, 20 oktober 1917 en De Standaard, 24 oktober 1917. Jaren later omschreef Van Aalst zelf 
overigens de Open Brief als één van de aspecten van zijn loopbaan waar hij met de meeste voldoening op 
terugkeek. Zie Brugmans en Japikse, Persoonlijkheden, 22‐24. 
183 NA 2.06.079/143: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 16 oktober 1917, 7‐8; idem, 'Vergadering 
Buitenlandsche Zaken', 23 oktober 1917, 1‐2. Cf. NA 2.06.079/1259: UC 21 september 1917, 173. 
184 NA 2.06.079/1261: UC 23 november 1917, 205; OP III, map ‘Diary November 1917’, dagboekaantekening 
Oppenheimer 20 november 1917. 
185 NA 2.06.079/1437: notulen 'Vergadering Buitenlandsche Zaken', 13 november 1917, 9; UC 20 november 
1917, 164‐165. Cf. De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 26 november 1917, 224. 
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eind november eigenlijk voor nieuwe  instructies was  teruggevaren naar Nederland en van 
daar meteen inscheepte naar Londen, en van Francis Oppenheimer.186 

Oppenheimer was  vanuit  Londen  nauwkeurig  op  de  hoogte  gehouden  van  de  vele 
ruzietjes  tussen  zijn  regering  en Washington  over  economische  oorlogvoering,  en  hij was 
bang dat zijn Britse bazen uiteindelijk, om de lieve vrede te bewaren, de Amerikaanse aanpak 
zouden overnemen. Daarmee zou ook de NOT moeten verdwijnen, hetgeen hij bepaald niet 
in het Brits of  in zijn eigen belang achtte.187 Townley was het geheel met hem eens, ook al 
omdat hij bang was dat de compromisloze Amerikaanse opstelling Nederland  in de armen 
van Duitsland zou drijven. Hij had Oppenheimer daarom gevraagd met Van Vollenhoven mee 
te  reizen  om  in  Londen  luid  en  duidelijk  te  verkondigen  dat  de  Amerikanen  het  bij  het 
verkeerde  eind  hadden.188 Oppenheimer  nam  deze  opdracht met  graagte  aan;  niet  alleen 
hoopte hij, net als in 1915 en 1916, weer samen met Van Vollenhoven de lijnen uit te kunnen 
zetten, maar bovendien zag hij zijn reis als de laatste kans om te voorkomen dat de Britten, 
onder Amerikaanse druk, “zijn” NOT zouden opdoeken.189 
 
8.10 – Het Basis of Agreement 
 
De  Amerikanen  waren  naar  Europa  gekomen  om  met  hun  geallieerde  strijdmakkers  te 
overleggen over militaire strategie en economische politiek. De Geassocieerden (de term die 
was verzonnen om het Entente‐bondgenootschap en haar medestrijder de VS mee aan  te 
duiden)  hadden  in  1917  namelijk  forse  nederlagen  te  verwerken  gekregen,  zowel  in  het 
westen,  het  oosten  als  aan  het  Italiaanse  front.  In  Rusland  hadden  bovendien  de 
communisten de macht overgenomen en onderhandelingen met de Centralen geopend voor 
een wapenstilstand. Om het  tij  te  keren was het  van het  grootste belang  zoveel mogelijk 
mensen  (vooral Amerikaanse  soldaten) en materiaal naar het  front  te  kunnen  sturen. Het 
kritieke  punt,  besloten  de  Geassocieerden,  was  scheepsruimte:  door  de  Duitse 
duikbootoorlog waren er simpelweg niet genoeg schepen beschikbaar om de Entente‐landen 
te  bevoorraden,  Amerikaanse  troepen  naar  het  front  te  verschepen  en  “Relief”‐
hulpgoederen naar België en Noord‐Frankrijk te sturen.190 
  Het was dus van het grootste belang om snel aan meer scheepsruimte te komen, en 
Washington had daarom haar blik  laten vallen op de zestig Nederlandse schepen die  in de 
haven  van  New  York  lagen.191 Er  waren  zelfs  al  stemmen  opgegaan  om  deze  en  andere 

                                                            

186 NA 2.06.079/1437, notulen 'Vergadering Buitenlandsche Zaken', 13 november 1917, 9 en 4 december 1917, 
7‐15, 17. Het bezoek van Van Vollenhoven aan de Ministerraad wordt genoemd in NA 2.02.05.02/137, no. 58: 
notulen Ministerraad 3 december 1917, maar enig detail over wat hij daar precies heeft gezegd ontbreekt. 
Voor verdere details over de missie‐Van Vollenhoven, gebaseerd op Amerikaans archiefmateriaal, zie Frey, 
'Trade, Ships', 554‐555; Frey, Der Erste Weltkrieg, 247‐250. 
187 OP III, map ‘Diary December 1917’: Dagboekaantekening Oppenheimer 21 en 29 december 1917. 
188 OP III, map ‘Diary December 1917’: Dagboekaantekening Oppenheimer 5 en 13 december 1917. 
189 OP III, map ‘Diary November 1917’: Dagboekaantekening Oppenheimer 15 november 1917; idem, map 
‘Diary December 1917: Dagboekaantekening Oppenheimer 20 december 1917. 
190 Halpern, Naval History, 351; Voyer, Victory must be ours, 189‐190; Farrar, French Blockade, 176; Fowler, 
British‐American Relations, 96‐107; Chambers, War behind the War, 435‐436; Salter, Allied Shipping Control, 
158, 171‐173, 294‐295. 
191 Russell Smith, Shipping, 45‐46. 
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neutrale schepen op basis van het zogeheten ius angariae, een internationaal rechtsstuk dat 
oorlogvoerenden  de  mogelijkheid  gaf  om  in  geval  van  duidelijke  noodzaak  neutraal 
eigendom te onteigenen, tegen de wil van bemanning en eigenaars in te zetten om de druk 
op  de  scheepvaart  te  verlichten.192 De  Britse  regering  had  zich  echter  fel  tegen  deze 
Amerikaanse plannen gekeerd. Zij zag meer in het heropenen van onderhandelingen met de 
NOT  en  de Nederlandse  regering  over  het  beschikbaar  stellen  van  tonnage  die  niet  strikt 
nodig was voor eigen gebruik: dat zou veel meer scheepsruimte opleveren dan inbeslagname 
van de schepen die in Amerikaanse en Britse havens lagen.193 De Amerikanen zagen de logica 
hier wel van in, en vaardigden twee leden van de War Trade Board, Vance C. McCormick en 
Alonzo E. Taylor, af om met de Britten af  te  stemmen welk  standpunt de Geassocieerden 
zouden innemen bij de te voeren onderhandelingen over Nederlandse scheepsruimte.194  

Bij die besprekingen, die op 6 en 8 december 1917 plaatsvonden, behaalde de Britse 
regering drie belangrijke overwinningen. Allereerst werd afgesproken dat, als er een akkoord 
zou  worden  gesloten  over  scheepsruimte,  de  Amerikaanse  regering  haar  embargo  zou 
opheffen  en  exportlicenties  zou  verstrekken  tot  bepaalde  maxima,  die  samen met  haar 
Entente‐partners zouden worden bepaald: voor het eerst kreeg de Britse regering inspraak in 
de wijze waarop de VS haar economische oorlog vormgaf. Als uitvloeisel van dit besluit werd 
er een Allied Blockade Council opgezet, dat zou toezien op de correcte uitvoering van het te 
sluiten akkoord. In deze ABC, die tot grote tevredenheid van de Britten in Londen gevestigd 
zou zijn, zou ook de War Trade Board vertegenwoordigd zijn.195 Bovendien wisten de Britten 
hun Amerikaanse gesprekspartners er van te overtuigen om hun eis dat Nederland alleen het 
absolute minimum zou krijgen,  te  laten vallen. Veel van de overeenkomsten die de Britten 
met  Nederlandse  organisaties  als  de  NOT  en  het  LEB  gesloten  hadden,  waren  namelijk 
gebaseerd op het principe dat, in ruil voor invoer van een bepaalde grondstof er uitvoer van 
een eindproduct naar Groot‐Brittannië zou plaatsvinden. Van deze regelingen, betoogde de 
door Cecil geleide Britse delegatie, hadden de Geallieerden veel voordeel gehad  in de vorm 
van bijvoorbeeld Nederlandse margarine,  landbouwproducten en glycerine. De Amerikanen 
beschouwden deze akkoorden als uitvloeisels van de  illegale Britse blokkade, maar gingen 
toch  met  de  Britse  lijn  akkoord,  omdat  het  wegvallen  van  de  Nederlandse  import  zou 
betekenen  dat  Groot‐Brittannië  nog  afhankelijker  zou  worden  van  verafgelegen 
productiegebieden en dus een nog groter beroep op scheepsruimte zou moeten doen.196 

                                                            

192 Volgens Abbenhuis, Art of staying neutral, 132‐133 was de ius angariae een ‘virtually obsolete rule of law’. 
Dat klopt niet, bewijst Vandenbosch, The Neutrality of the Netherlands, 303‐306. Het was namelijk eerder al 
toegepast door Italië (in november 1915), Portugal (februari 1916) en Brazilië (mei 1917). Cf. Baer, The Anglo‐
German antagonism, 238. 
193 BNA CAB 21/6: ‘Neutral Shipping. Memorandum of 1st Conference, November 9th, 1917’; 'Memorandum 
Neutral Shipping. Memorandum of 2nd Conference, November 10th 1917’; Notulen derde en vierde 
vergadering ‘Neutral Tonnage’, 13 november 1917. 
194 NA 2.06.079/1262: UC 21 december 1917, 186. 
195 BNA FO 382/1855, 3230: Memorandum van Leverton Harris, 3 januari 1918, met aantekeningen van Percy 
en Akers‐Douglas, 8 januari 1917. Cf. Chambers, War behind the War, 436‐437; Baily, Policy of the United 
States, 390 
196 BNA FO 382/1855, 4143: 'Note of a Conference held at the W.T.S.D. on the 6th December, 1917’ en notulen 
van een vergadering op 8 december 1917 gehouden 'with a view to arriving at a common policy as to the 
attitude to be adopted in the forthcoming negotiations with the Dutch'; OP III, map ‘Diary December 1917’: 

 



 

 

 

333

  Nu  de  Geassocieerden  er  onderling  uit  waren,  konden  op  10  december  1917  de 
onderhandelingen met de Nederlandse delegatie  (Valstar, Snouck Hurgronje en Broekema) 
worden geopend. Zij kwamen overeen dat onderhandelingen over een  ‘general agreement’ 
over  de  aan  elkaar  gerelateerde  kwesties  van  import  en  scheepsruimte  zouden  worden 
behandeld met de NOT en zaken die raakten aan landbouwproductie en export met het LEB, 
maar  dat  de  onderhandelingsresultaten  de  ‘covering  assent’  van  de Nederlandse  regering 
zouden krijgen. Alle Nederlandse bewindslieden zouden dus expliciet hun goedkeuring over 
de te sluiten akkoorden moeten uitspreken, om te voorkomen dat Posthuma of Kröller een 
eenmaal  gesloten  overeenkomst  alsnog  zouden  kunnen  saboteren. 197  Het  in  Londen 
uitonderhandelde resultaat (dat, net als het voorlopige landbouwakkoord uit 1916, de naam 
Basis  of  Agreement  kreeg),  zou  echter  nog  wel  door  zowel  de  Amerikaanse  als  de 
Nederlandse regering moeten worden geratificeerd, voordat het in werking zou treden. 
   Bij het eerste, en wellicht zelfs het belangrijkste, onderhandelpunt dreigde het echter 
meteen mis te gaan. De Nederlandse agrarische productie was vrijwel geheel afhankelijk van 
de  aanvoer  van  veevoer  en  kunstmest,  waarvan  een  zeer  belangrijk  deel  uit  de  VS  zou 
moeten  komen.  In  ruil  eisten  de  Amerikanen  dat  de  landbouwexport  naar  Duitsland  zou 
worden  stopgezet,  maar  Broekema  legde  uit  dat  dat  simpelweg  niet  mogelijk  was:  er 
moesten  immers agrarische producten geruild worden met de Centralen om aan  ijzer, staal 
en steenkool te komen: grondstoffen die de Geassocieerden niet of slechts met de grootste 
moeite zouden kunnen leveren.198 De Britten gingen wél akkoord met, zij het fors verlaagde, 
landbouwexport  naar  Duitsland,  al  was  het  maar  omdat  Broekema  dreigde  anders  het 
Agricultural  Agreement  op  te  zeggen.  Dat  zou  voor  de  Britten  een  flinke  aderlating 
betekenen,  al  was  het maar  omdat  zij  hun  voedsel  in  dat  geval  ergens  anders  vandaan 
zouden moeten halen, hetgeen hoogstwaarschijnlijk flink wat scheepsruimte zou kosten. 199 
De Amerikanen werden  overgehaald  door  de  belofte  van  Leverton Harris,  die  namens  de 
Geassocieerden  met  Broekema  onderhandelde,  dat  hij  zou  ‘try  and  screw  them  [de 
Nederlanders,  SK]  down  to  the  very minimum we  can': maximale  import  van  veevoer  en 
kunstmest in ruil voor grote exporten naar Groot‐Brittannië en zo min mogelijk uitvoer naar 
Duitsland.200 Daar  slaagde  hij  aardig  in. Na  overleg met Broekema werd  in  het  definitieve 
voorstel voor een nieuw algemeen handels‐ en scheepvaartakkoord tussen Nederland en de 
Geassocieerden opgenomen dat de landbouwexport naar Duitsland beperkt zou worden tot 
maximaal  2500  ton  vroege  aardappelen,  8200  ton  boter,  15.000  ton  kaas  en  evenveel 

                                                                                                                                                                                          

Dagboekaantekening Oppenheimer 28 december 1917. Cf. Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy, 123; Bell, A 
history of the blockade, 648‐649, aldaar voetnoot 1. 
197 BNA FO 382/1855, 4143: 'The Dutch Negotiations. First Plenary Meeting of the Allied Delegates with the 
Dutch Delegates', 10 december 1917; NA 2.06.079/1262: UC 18 december 1917, 143‐145.  
198 BNA FO 382/1855, 4142: 'Memorandum on Fodder and Fertilizer Requirements of Holland', door de 
Nederlandse delegatie in Londen, 12 december 1917; Idem, 4143: 'Minute of Proceedings. Allied Dutch 
Negotiations', 12 december 1917; NA 2.06.079/1262: Loudon aan NOT, 3 december 1917 afd. II no. 58762, 
bijgevoegd bij UC 7 december 1917. 
199 BNA CAB 27/11: Notulen 'Dutch Agricultural Agreement Committee' van het War Cabinet, 6 en 8 november 
1917; BNA FO 382/1346, 221205: memorandum 'Purchases by His Majesty's Government in Holland and 
Norway', door Cecil voor het War Cabinet, 1 november 1917. 
200 BNA FO 382/1855, 4143: 'Report of Meeting of Sub Commissions I and II. 18th December, 1917'. Cf. idem, 
4143: 'No. 3. Report of Meeting of Sub Commissions I and II. 20th December 1917. Allied Dutch Negotiations’. 
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groente en fruit als in 1917 was uitgevoerd. De rest zou of in Nederland zelf moeten worden 
geconsumeerd, of naar de Entente‐landen en de “Relief” worden uitgevoerd.201 

Daarna werd met Valstar onderhandeld over rantsoenen en scheepsruimte. Het feit 
dat Britten en Amerikanen hierover met de NOT‐afgezant spraken, betekende an sich al een 
flinke  overwinning  voor  de  Trustmaatschappij:  tot  nu  toe  hadden  de  Amerikanen 
stelselmatig  geweigerd  om  zich  direct met  de NOT  in  te  laten, maar  hun  houding was  – 
onder  (tijds)druk  van  de  omstandigheden  –  veranderd.202 De Geassocieerden  legden,  nog 
voor de onderhandelingen met Valstar begonnen, wel uit dat het niet mogelijk zou zijn om 
aan de hele vooroorlogse behoefte van Nederland – minus doorvoer naar de Centralen – te 
voldoen: door de wereldschaarste, zowel op productie‐ als op transportgebied, was dat geen 
reële mogelijkheid meer.203 Dat snapte Valstar, en met hem de NOT, wel. Het was voor de 
Trustmaatschappij vooral zaak om redelijke rantsoenen af te spreken voor die goederen en 
grondstoffen waaraan dringend behoefte was, zodat fabrieken door konden blijven werken 
en  gedwongen  ontslagen  voorkomen  konden  worden.  En  zoals  altijd  vormde  Indië  een 
speciaal  aandachtspunt.204 Gelukkig  voor Valstar hadden de Britten  geen  zin  in ellenlange 
deliberaties: het was  immers  van  groot belang  zo  snel mogelijk de beschikking  te  krijgen 
over  de  Nederlandse  schepen.205 Hoewel  de  afgesproken  rantsoenen  dan  ook  fors  lager 
waren  dan  degenen  die  zij  vervingen,  was  de  Trustmaatschappij  dan  ook  bepaald  niet 
ontevreden, te meer omdat haar de hervatting van de “vrije” invoer van koffie, tabak en kina 
in het vooruitzicht was gesteld. De Geassocieerde onderhandelaars hoopten dan ook door 
hun soepele opstelling de Trustmaatschappij te kunnen verleiden tot ‘valuable concessions’ 
inzake enkele andere punten die hoog op de Britse en Amerikaanse verlanglijstjes stonden: 
de beschikbaarstelling van  Indische grondstoffen  tegen  redelijke prijzen, en het verzorgen 
van een nieuwe lening ten bate van Britse aankopen in Nederland.206 
  Voor de aanvoer van de  in Londen afgesproken rantsoenen had Nederland  jaarlijks 
ongeveer  450.000  ton  scheepsruimte  nodig,  plus  350.0000  voor  de  uitvoer  vanuit 
Nederlands‐Indië naar Geassocieerde landen en 100.000 voor de nog toegestane handel met 
Frankrijk, Scandinavië en Groot‐Brittannië, waar de 100.000 ton steenkool per maand die de 
Britten  hadden  beloofd  als  tegenprestatie  voor  het  ter  beschikking  stellen  van 
scheepsruimte lagen te wachten. Dat liet 500.000 ton onbenut, welke ter beschikking van de 
Geassocieerden zou worden gesteld. Die zouden over het algemeen buiten het Sperrgebiet 

                                                            

201 BNA T1/12168, 1371: Balfour aan Spring Rice, 1 januari 1918 no. 25; BNA FO 382/1855, 4142: 'Dutch 
negotiations. Tentative Suggestions' door Restriction of Enemy Supplies Dept., 15 december 1917. 
202 NA 2.06.079/1262: UC 11 december 1917, 102‐103; NA 2.06.079/1263: UC 15 januari 1918, 39 
203 BNA FO 382/1855, 4065: 'Memorandum of Points not yet Settled regarding Importation of Goods into 
Holland', n.d. [circa 7 januari 1918]. 
204 Zie NA 2.06.079/1469: telegrammen NOT aan Valstar, 11 december 1917 tot en met 3 januari 1918, nos. 1‐
79. 
205 BNA FO 382‐1855, 4143: 'Memorandum of Informal Discussion between Mr. Valstar and Mr. Broekema, the 
Dutch Representatives, and Mr. Infeld and Mr. Edgcumbe, of the War Trade Statistical Department on the 
Morning of the 20th December [1917]'. 
206 BNA T1/12168, 1371: Balfour aan Townley, 1 januari 1918 nos. 8, 9 en 12, en Balfour aan Spring‐Rice, 1 
januari 1918 no. 23. 
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varen:  alleen  schepen die  voor de  “Relief”  zouden worden  ingezet,  zouden  gevaar  lopen, 
maar juist deze schepen waren in principe door de Duitsers gevrijwaard van torpedering.207 

Om de periode  tot het definitief  tekenen  van het Agreement  te overbruggen,  zou 
bovendien (opnieuw) een modus vivendi worden gesloten. Volgens dat voorstel zouden alle 
Nederlandse  schepen  in Amerikaanse havens hun  lading  lossen en  in bewaring  geven, en 
vervolgens een  'round trip as designated by US authorities' maken buiten Europa, behalve 
150.000 ton aan scheepsruimte die namens de “Relief” voedsel naar België zouden brengen, 
deels via Nederland. In ruil daarvoor zouden acht schepen inclusief lading (maar geen graan 
(op  10.000  ton  rijst  na),  veevoer  of  kunstmest)  naar  Nederland  mogen. Wanneer  deze 
schepen hun  ‘final  clearance’  zouden  krijgen uit Amerikaanse havens,  zou een equivalent 
aan  scheepsruimte  uit  Nederland  vertrekken  richting  de  VS.  Tenslotte  zouden  de  ss. 
“Zeelandia”  en  “Samarinda”,  die  op weg  naar  Indië  via  de VS waren  overvallen  door  het 
bunkerembargo, hun reis naar Java mogen hervatten en met  lading en al weer terugkeren 
naar Nederland, als in ruil twee schepen vanuit Nederland naar de VS zouden reizen.208 
  Op de  laatste dag van het  jaar waren de onderhandelingen afgerond en vertrokken 
de Nederlanders weer met  het Britse  konvooi  naar  huis.209 De  Britten  en  de Amerikanen 
toonden  zich  zeer  tevreden met was  er was  afgesproken,  en  ook  Van  Vollenhoven was 
‘convinced  that we had made  the best possible proposals  to meet  the difficulties of both 
sides’.  Broekema  en  Snouck  Hurgronje  hadden  aanvankelijk  hun  bedenkingen:  zij waren 
bang  dat  Duitsland  het  Basis  of  Agreement  niet  zou  accepteren  omdat  er  afspraken  in 
stonden  over  het  verder  beperken  van  de  landbouwexport  naar  de  Centralen.  Van 
Vollenhoven en Oppenheimer – die op 15 december voet aan Britse wal hadden gezet en 
tijdens de vergaderingen verder geen grote rol hadden gespeeld – hadden daar echter een 
oplossing voor bedacht. Zij hadden de Geassocieerde delegatie verteld dat Nederland, in het 
allerergste geval, ook wel zonder overzeese aanvoer van veevoer en kunstmest zou kunnen 
overleven.210 Deze  opmerking  had  de  Britten  en Amerikanen  de  schrik  om  het  hart  doen 
slaan. Zij wilden tot elke prijs voorkomen dat de Nederlandse regering, de NOT of het LEB, 
terend op voorraden die kennelijk groter waren dan gedacht, het argument dat Duitsland 
wellicht wraak zou nemen als Nederland het Basis of Agreement ratificeerde zou gebruiken 

                                                            

207 NA 2.06.079/1262: UC 11 december 1917, 109‐111; NA 2.06.079/1263: UC 15 januari 1918, 41‐45; UC 5 
februari 1918, 164. 
208 BNA FO 382/2045, 790: Aantekening van Knatchbull‐Hugessen, 3 januari 1918. Cf. BNA FO 382/2045, 790: 
telegram War Trade Board aan Sheldon, 29 december 1917 no. 6142; BNA FO 382/1753, 232543: telegram 
Spring‐Rice aan Balfour, 5 december 1917 no. 3754 met aantekening van Knatchbull‐Hugessen, 8 december 
1917; idem, 235763: Aantekening van Akers Douglas, 12 december 1917; idem: 235763: Memorandum 'Sub‐
Commission 3. Dutch Tonnage Negotiations', door Knatchbull‐Hugesson, 12 december 1917. 
209 BNA FO 382/1855, 4143: Memorandum 'Allied‐Dutch negotiations' van Akers Douglas, 7 januari 1918. Het 
Basis of Agreement is, deels in Nederlandse vertaling, is te vinden in NA 2.06.079/1263 als bijvoegsel bij UC 15 
januari 1918, en bevat de besproken concept‐akkoorden over scheepvaart en rantsoenen, voorstellen voor nóg 
meer rantsoenen, gegevens betreffende de aanpassing van de voorwaarden van het Agricultural Agreement en 
de visovereenkomsten, en aantekingen naar aanleiding van de in Londen gevoerde voorgesprekken voor de 
verstrekking van kredieten door Nederlandse banken. 
210 BNA FO 382/1855, 4143: 'Report of Meeting of Sub Commissions I and II. 18th December, 1917’en  'Allied 
Dutch Negotiations. Minutes of the 1st Meeting of Sub‐Commission I held at the War Trade Statistical 
Department on the 11th December 1917, at 4 p.m.’ Cf. Dagboek Van Aalst, 13 december 1917, 539; OP III, map 
‘Diary December 1917’: Dagboekaantekening Oppenheimer 15 december 1917. 
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om aanpassingen te eisen. Daarom was de Nederlandse onderhandelaars te elfder ure en in 
het diepste geheim  te verstaan gegeven dat  zij, mocht Duitsland met  zware economische 
tegenmaatregelen  dreigen,  het  Basis  of  Agreement  ook  konden  ratificeren  zonder  de 
clausules  over  landbouwexport.  Er  zou  dan  geen  aanvoer  voor  veevoer  en  kunstmest 
worden toegestaan, maar Nederland zou zich tegenover Duitsland gedekt weten. De Britten 
waren hier uiteraard hoogst ongelukkig mee, maar het gebrek aan scheepsruimte was in de 
winter  van  1917‐18  zo  hoog  dat  bijna  elk  ander  belang,  hoe  groot  ook,  daarvoor moest 
wijken.211 
 
8.11 – ‘Een pagina uit onze geschiedenis’ 
 
Ondanks deze veelbelovende start zou het Basis of Agreement uiteindelijk niet geratificeerd 
worden,  met  een  diepe  crisis  in  de  verhoudingen  tussen  NOT,  Nederlandse  en 
Geassocieerde regeringen als gevolg. De meeste Eerste Wereldoorlog‐historici hebben een 
even  simpele als aantrekkelijke verklaring voor deze mislukking: het met de Britten en de 
Amerikanen  onderhandelde  Basis  of  Agreement was  niet  aanvaardbaar  voor  Berlijn,  dat 
dreigde met (gewelddadige) tegenmaatregelen als Nederland toch zou tekenen. De regering 
schrok  daarvoor  terug,  en  tekende  niet.212 Een  bijzonder  –  en  tot  nu  toe  onontdekt  – 
document uit de Britse archieven werpt echter nieuw licht op deze materie. 
  Het document in kwestie is een pamflet, getiteld "Een pagina uit onze geschiedenis". 
De onbekende auteur, vermoedde de Britse gezant Townley, was een Nederlandse  insider, 
waarschijnlijk zelfs iemand die nauw verbonden was aan de het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en die de onderhandelingen over het Agreement dus van dichtbij had meegemaakt. 
Townley,  die  het  pamflet  via  'a  very  confidential  source'  in  handen  had  gekregen,  wist 
bovendien  te melden  dat  de  onbekende  auteur  hoogstwaarschijnlijk  door  Kröller  op  de 
hoogte gebracht was van details die alleen één van de Nederlandse onderhandelaars had 
kunnen  weten.  Kröller  was  namelijk,  zoals  later  zal  blijken,  in  de  nasleep  van  de 
onderhandelingen nogal gebrouilleerd geraakt met Loudon en had dus alle reden om uit de 
school  te  klappen. 213  In  het  pamflet  beweert  de  anonieme  auteur  dat  tijdens  de 
onderhandelingen met Duitsland en de Geassocieerden over het Basis of Agreement er door 
vertegenwoordigers van de Nederlandse  regering grove  fouten  zijn gemaakt, die er mede 

                                                            

211 BNA T1/12168, 1371: Balfour aan Townley en Spring‐Rice, 1 januari 1918 no. 8 en no. 23; OP3, map ‘Diary 
December 1917: Dagboekaantekening Oppenheimer 25, 27 en 31 december 1917; OP5, map ‘Diary January 
1918’: Dagboekaantekening Oppenheimer 7 januari 1918. Cf. Salter, Allied Shipping Control, 157. 
212 Frey, 'Trade, Ships', 556‐559; Frey, Der Erste Weltkrieg, 260‐272; Farrar, French Blockade, 181; Sanders, 
British Strategic Planning, 140‐145; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 63‐73; Smit, 'V.S. van 
Amerika', 112‐115; Watson, Britain's Dutch Policy, 160‐166; Baily, Policy of the United States, 205‐207. 
213 Een pagina uit onze geschiedenis is in Nederland in de vergetelheid geraakt. Ik heb in Nederlandse 
bibliotheken of in de door mij bezochte archieven geen enkel exemplaar van, of verwijzing naar, dit document 
kunnen aantreffen. In het archief van Francis Oppenheimer (OP V) ligt echter een compleet Nederlandstalig 
exemplaar en in het Britse Nationaal Archief in Kew een door het Foreign Office in het Engels vertaalde versie. 
Deze gaat begeleid van een brief van Townley, waarin hij tekst en uitleg geeft over het document. BNA FO 
382/1855, 135784: Townley aan Balfour, 2 augustus 1918 no. 2004 Commercial, met bijgevoegd ‘A Page from 
our History’, n.d. Zie voor meer door de geheim agent in kwestie naar buiten gesmokkelde informatie: BNA FO 
382/1845, 88558: Rapport van ‘agent 31’ inzake zand en grint, 25 april 1918. 
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toe  hebben  geleid  dat  deze  uiteindelijk mislukten.214 Daarin  heeft  de  anonymus wat mij 
betreft groot gelijk. 

Om  dit  te  onderbouwen  moeten  we  eerst  terug  naar  waar  de  vorige  paragraaf 
eindigde: bij de thuisvaart van de Nederlandse delegatie uit Londen, met in hun koffers het 
Basis of Agreement dat ter ratificatie aan de betrokken partijen zou worden voorgelegd. LEB 
en NOT gingen zonder morren akkoord, maar de Commissie van Bijstand raadde Loudon aan 
om, voordat hij zou  tekenen, de Duitse regering  te polsen of zij akkoord zou kunnen gaan 
met  het  te  sluiten  akkoord.  Dat  was  van  des  te  groter  belang  omdat  Berlijn  als 
tegenmaatregel de grens van het operatiegebied van haar duikboten zou kunnen oprekken 
en zo de vrije vaargeul tussen Sperrgebiet en het Britse mijnenveld sluiten: daarmee zou het 
scheepvaartverkeer,  ondanks  het  met  de  Geassocieerden  te  sluiten  akkoord,  definitief 
onmogelijk  worden  gemaakt.215 De  ministerraad  ging  akkoord  met  de  suggestie  van  de 
Commissie van Bijstand en verzocht Kröller in Berlijn poolshoogte te gaan nemen.216 Loudon 
waarschuwde Kröller wel dat hij zich vaak  ‘veel  te Duitschgezind’ opstelde en daarmee de 
Nederlandse positie schaadde. Kröller vond deze opmerking bijzonder onheus, en weigerde 
de opdracht. De minister wist hem uiteindelijk over te halen toch te gaan, maar van harte 
ging  het  allemaal  niet,  zeker  omdat  Kröller  het  idee  had dat  hij  zichzelf  extra  voorzichtig 
moest  opstellen  om  niet  nogmaals  op  een  uitbrander  van  de  minister  getrakteerd  te 
worden.217 

In Berlijn kreeg Kröller te horen dat de Duitse regering twee problemen had met het 
Basis of Agreement.218 Allereerst verzette  zij  zich  tegen de  inzet van Nederlandse  schepen 
voor  de  “Relief”,  omdat  daarmee  Geassocieerde  schepen  vrij  werden  gemaakt  voor 
vaarbeurten  in  het  Sperrgebiet.  Principiële  bezwaren  tegen  vaarbeurten  buiten  het 
Sperrgebiet had de Duitse regering echter niet, ook omdat zij de Nederlandse schepen die in 
Britse en Amerikaanse havens lagen toch al als verloren beschouwde. Kröller kreeg daardoor 
het  idee  ‘dat  er  over  de  schepen  wel  te  spreken  zou  zijn’.  Het  terugschroeven  van  de 
landbouwexport  naar  Duitsland  was  echter  principieel  niet  bespreekbaar,  liet  Kröller  bij 
terugkomst weten. De Duitse machthebbers waren namelijk bang dat als Nederland toe zou 
geven om de uitvoer tot bepaalde vastgestelde hoeveelheden te beperken (iets wat tot nu 
toe nog nooit gebeurd was), de Geassocieerden  later verdere druk konden uitoefenen om 
deze hoeveelheden nog verder terug te schroeven.219 

Min of meer parallel aan Kröllers bezoek aan Duitsland was de nieuwe Duitse gezant 
Friedrich Rosen, die Von Kühlmann  in oktober 1916 had  vervangen, bij  Snouck Hurgronje 

                                                            

214 BNA FO 382/1855, 135784: Townley aan Balfour, 2 augustus 1918 no. 2004 Commercial, met bijgevoegd ‘A 
Page from our History’, n.d. 
215 NA 2.06.079/1263: UC 8 februari 1918, 207‐208. 
216 NA 2.06.079/1263: UC 11 januari 1918, 1; UC 15 januari 1918, 27, 39‐40; UC 18 januari 1918, 70‐71; UC 22 
januari 1918, 99‐100. 
217 Dagboek Van Aalst, 30 januari 1918, 540. 
218 NA 2.06.079/1263: UC 29 januari 1918, 171. Cf. Politisches Archiv , Auswärtiges Amt, Bonn [PAAA], 21915: 
'Bemerkungen des Handels/Attachés der Kais. Ges. zu dem Exposé über die Wirtschaftsverhandlungen 
zwischen Holland, England und Amerika.' 
219 NA 2.06.079/1438: Notulen Commissie Ad Hoc, 5 februari 1918, 1. Cf. Bundesarchiv Berlin [BB] R901/86972: 
Gneist aan kanselier Georg van Hertling, 24 december 1917 [SH]. 



 

 

 

338

verhaal gaan halen over het Basis of Agreement.220 Rosen had namelijk  in de krant kunnen 
lezen dat er een Nederlandse delegatie – onder wie regeringsfunctionaris Snouck Hurgronje 
en NOT‐er Valstar –  in  Londen geweest was voor  ‘onderhandelingen’.221 De Duitse gezant 
wilde uiteraard  graag weten wat het onderwerp  van die  onderhandelingen  geweest was, 
maar  kreeg  van  het ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  aanvankelijk  een  zeer  ontwijkend 
antwoord in de vorm van een wel heel algemene samenvatting van het Basis of Agreement. 
Toen  Rosen  protesteerde, werd  de  zaak  door  Loudon  gesust met  de mededeling  dat  de 
Nederlandse  regering Duitsland nooit voor een  ‘fait accompli’ zou stellen door  ingrijpende 
economische regelingen te treffen met de Geassocieerden zonder de Duitsers hiervan op de 
hoogte te brengen.222 Loudons leugentjes en de gekuiste versie van het Basis of Agreement, 
wellicht gecombineerd met Kröllers al te diplomatieke optreden  in Berlijn, zorgden er voor 
dat de Duitsers het gevoel kregen dat hen niet alles werd verteld. Deze vermoedens  leken 
bevestigd  te  worden  door  het  feit  dat  verschillende  Nederlandse  kranten,  op  basis  van 
Entente‐berichten, het (foutieve) bericht verspreidden dat de Nederlandse delegatie  in een 
officiële capaciteit had onderhandeld over een verdrag dat inmiddels al gesloten was, maar 
nog niet in werking getreden.223 
  Om  de  regering  te  adviseren  over  het  al  dan  niet  ratificeren  van  het  Basis  of 
Agreement en daarover  te voeren onderhandelingen met de Centralen en Geassocieerden 
was  ondertussen  besloten  deze  voor  te  leggen  aan  de  voornaamste Crisisinstellingen. De 
wekelijkse bijeenkomst op Buitenlandse Zaken leek daarvoor een ideaal forum, maar omdat 
men  de  boel  toch  enigszins  onder  de  pet  wilde  houden  werd  gekozen  een  aparte  (en 
kleinere)  ‘Commissie  Ad  Hoc  ter  Beschouwing  van  het  Basis  of  Agreement  met  de 
Geassocieerde  Regeeringen’  op  te  zetten,  met  als  vaste  leden  het  onderhandelaarstrio 
Snouck, Valstar en Broekema aangevuld met Van Aalst (NOT), Kröller (Bijstandscommissie), 
J.L.  la  Gro  (namens  de  Nederlandsche  Uitvoer  Maatschappij,  wier  geschiedenis  in  het 
volgende hoofstuk behandeld zal worden), A.J.M. Goudriaan en Van Hasselt (beiden namens 
de  reders). 224  Kröller  stelde  daarin  voor,  op  basis  van  zijn  gesprekken  met  Duitse 
regeringsvertegenwoordigers, dat het Basis of Agreement voor Duitsland aannemelijk was, 
behalve  de  landbouwclausules:  eventuele  nieuwe  aanvoer  van  kunstmest  uit  de  VS  zou 
waarschijnlijk toch te laat komen voor de komende oogst. Nadeel was echter dat met grote 

                                                            

220 Zie over Friedrich Rosen Frey, Der Erste Weltkrieg, 87‐88; Rosen, Diplomatischen Wanderleben, 60‐96. 
221 NRC 15 januari 1918, Avondblad 
222 BNA FO 382/1855, 135784: Townley aan Balfour, 2 augustus 1918 no. 2004 Commercial, met bijgevoegd ‘A 
Page from our History’, n.d. Cf. NA 2.05.23/841: Loudon aan Rosen, 1 februari 1918 met bijgevoegd ‘Aide‐
mémoire’, n.d.; NA 2.06.079/1438: Notulen Commissie Ad Hoc, 5 februari 1918, 1. Dit verhaal wordt overigens 
later ook door Rosen aan Van Aalst meegedeeld. Dagboek Van Aalst, 6 mei 1918, 570. 
223 PAAA/21915: Rosen aan Rijkskanselier Georg von Hertling, 2 februari 1918 [HAS]. Cf. BNA FO 382/1845, 
100823: telegram Townley aan Balfour, 6 juni 1918 no. 2056; Dagboek Van Aalst, 6 mei 1918, 569‐570. 
224 Zie NA 2.06.079/1438: Notulen Commissie Ad Hoc, 15 februari 1918, 1‐3 voor details over de samenstelling 
en de noodzaak een aparte commissie samen te stellen. Vanaf 26 februari 1918 werd de Commissie Ad Hoc 
overigens aangeduid als 'Vergadering Commissie van Advies inzake regelingen met de Geassocieerde 
regeeringen', terwijl de UC er naar verwijst als de Commissie van Zeven (UC 25 januari 1918, 134); ik houd de 
originele naam aan. Goudriaan zat aan in zijn functie als secretaris van de Reedersvereeniging, Van Hasselt was 
vermoedelijk de verbinding naar de Commissie voor de Scheepvaart. Cf. De Vries, Nederlandsche Bank, 105; 
Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 87. 
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moeite  en  steun  van  de  Britten  de  Amerikanen  eindelijk  zo  ver  waren  om  veevoer  en 
kunstmest  toe  te  staan  zonder  een  complete  exportstop  te  eisen:  een  concessie  zó 
waardevol  dat  het  eigenlijk  zonde  was  om  haar  zomaar  overboord  te  gooien.  Mocht 
Duitsland inzake de “Relief”‐vaart echter roet in het eten willen gooien door de vaargeul te 
sluiten, dan had Van Aalst – uiteraard! ‐ nog een plannetje in petto om extra druk op Berlijn 
uit  te  oefenen.  Hij  stelde  voor  de  Britten  te  vragen  om,  als  voorschot  op  het  Basis  of 
Agreement, alvast enkele Nederlandse schepen in Geassocieerde dienst te laten varen en in 
ruil  daarvoor  per  direct  100.000  ton  graan  te  leveren.  Het  graan  in  Nederland  begon 
namelijk al weer aardig op te raken – de hoeveelheid aangevoerd in de ballastschepen was 
inmiddels volledig opgebruikt – en Duitsland zou daarom in de pers direct verantwoordelijk 
worden gehouden voor dreigende hongersnood (met alle politieke gevolgen van dien) als zij 
de vaargeul zou sluiten.225 
  Ondertussen werd er overleg gepleegd met Rosen en de Deutsche Handelsstelle  im 
Haag over het modus vivendi. Deze afspraak werd door de Commissie Ad‐Hoc gepresenteerd 
als bewijs dat een scheepvaartovereenkomst  tussen de Geassocieerden en Nederland niet 
automatisch hoefde te betekenen dat er nog meer scheepsruimte in handen van Duitslands 
vijanden zou komen:  in dit geval ging het om een eerlijke ruil waarbij de “Zeelandia” en de 
“Samarinda”  werden  verwisseld  voor  twee  Nederlandse  schepen. 226 De  twee  schepen 
zouden echter hun onvrijwillige standplaats New York nooit verlaten, omdat de Amerikanen 
weigerden de schepen uit te  laten varen zolang de rest van het modus vivendi – de  ‘round 
trip’ door schepen in Amerikaanse havens te maken – niet naar behoren werd uitgevoerd.227 
En dat was, zo vernam de Commissie Ad‐Hoc op 1 maart, bepaald niet het geval, omdat de 
reders onderling met elkaar overhoop  lagen over welke schepen daarvoor zouden moeten 
worden  ingezet.228 In  de  tussentijd  was  al  wel  vast  een  Nederlands  schip  naar  de  VS 
vertrokken  in afwachting van het vertrek van de  “Zeelandia” en de  “Samarinda”. Voor de 
Duitse delegatie leek het er dus op, dat de Commissie Ad‐Hoc nóg meer scheepsruimte aan 
de  Geassocieerden  had  geschonken  zonder  dat  daar  wat  tegenover  stond.  Rosen  eiste 
daarom  dat  er  geen  Nederlandse  schepen  meer  zouden  uitvaren  totdat  een 
corresponderend  schip  uit  een  geassocieerde  haven  was  vertrokken  en  in  Nederlandse 
territoriale wateren was aangekomen. Deze Pendelfahrt was voor de VS en Groot‐Brittannië 
niet verteerbaar, omdat zij Duitsland er van verdachten de vrije vaargeul te willen sluiten op 
het moment dat de Nederlandse schepen binnen waren, zodat de Nederlandse tonnage  in 
Geassocieerde handen zou verminderen.229 

                                                            

225 NA 2.06.079/1438: Notulen Commissie Ad Hoc, 5 februari 1918, 2‐6; 8 februari 1918, 1 en 15 februari 1918, 
5; 26 februari 1918, 1. Cf. NA 2.21.205.37/31: Van Aalst aan Loudon, 13 februari 1918. 
226 NA 2.06.079/1438: Notulen Comissie Ad Hoc, 15 februari 1918, 3, 8. 
227 NA 2.06.079/1264: UC 26 februari 1918, 10‐11; UC 5 maart 1918, 61‐62. 
228 NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 21 januari 1918, 245; Commissie voor de Scheepvaart 25 
februari 1918, 250; NA 2.06.079/1438: Notulen Comissie Ad Hoc, 8 februari 1918, 2‐9; 15 februari 1918, 4; 26 
februari 1918, 2‐6; 1 maart 1918, 1‐2; 6 maart 1918‐1‐2. Cf. NA 2.06.079/1263: UC 22 januari 1918, 98‐99; NA 
2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 62‐63. 
229 NA 2.06.079/1438: Notulen Comissie Ad Hoc, 1 maart 1918, 3; 5 maart 1918, 1‐2; 7 maart 1918, 1; 8 maart 
1918, 2‐3; 12 maart 1918, 1‐2; NA 2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 57‐59; UC 8 maart 1918, 76‐77.  
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  Terwijl  de  onderhandelingen  tussen  Commissie  Ad‐Hoc  en  de Duitse  delegatie  en 
tussen  reders onderling zich voorsleepten, had Van Vollenhoven  ‐ die weer naar Engeland 
was teruggekeerd om de vinger aan de geassocieerde pols te houden – op 18 februari 1918 
aan de Allied Blockade Council meegedeeld dat wegens ‘strong objections [...] from the side 
of  the Central Powers' het absoluut noodzakelijk was dat de Geassocieerden onmiddellijk 
100.000  ton extra  graan  leverden. 230 De ABC besloot na  lang nadenken  akkoord  te  gaan, 
maar daar moest wel wat tegenover staan. In ruil voor deze concessie, deelde Robert Cecil 
op 4 maart mee, moest de in het Basis of Agreement ter beschikking gestelde tonnage varen 
'with no reservations as to employment', hetgeen wil zeggen: ook  in het Sperrgebiet. Erger 
nog: de Geallieerden willen deze verzekering vóór 18 maart 1918 hebben.231 Deze nieuwe 
eis  en  de  strakke  deadline  hadden  alles  te  maken  met  de  snel  veranderende 
oorlogsomstandigheden.  Op  3  maart  hadden  de  Centralen  namelijk  een  vredesakkoord 
gesloten  met  de  communistische  machthebbers  in  Rusland,  waardoor  Duitsland  haar 
troepen  uit  het  oosten  kon  terugtrekken  en  naar  het Westfront  verplaatsen.232 Dit  alles 
zorgde  er  voor  dat  de  scheepvaartkwestie  nóg  meer  urgentie  kreeg  dan  hij  al  had: 
Amerikaanse soldaten moesten zo snel mogelijk naar Europa om de verwachte Duitse push 
op het Westfront tegen te houden en hopelijk het tij te keren voordat de Centralen zich al te 
vast  in  hun  nieuwe  oostelijke  gebiedsdelen  konden  vastbijten.  Cecil  becijferde  dat  het 
gebruik  van  de  ongeveer  6  à  700.000  ton  aan  Nederlandse  scheepsruimte  die  de 
Geassocieerden  voor  het  grijpen  hadden  ongeveer  één  derde  van  de  totale  'outstanding 
deficit'  aan  geassocieerd  tonnage  zou  kunnen  inlossen.  Door  deze  in  te  zetten  in  het 
Sperrgebiet  zou  bovendien  het  tijdverlies  dat  gepaard  zou  gaan met  het  vervangen  van 
geassocieerde schepen buiten Europa door Nederlandse minimaliseren. Daarom besloten de 
Amerikaanse en de Britse  regeringen om de Nederlandse schepen binnen hun handbereik 
met de ius angariae te rekwireren als hun ultimatum werd afgewezen. Gezien de ‘vital need 
for additional tonnage’ was  langer afwachten tot de Nederlanders er eindelijk onderling en 
met Berlijn uit zouden komen, geen optie.233 
  Daarmee  waren  de  onderhandelingen  over  een  Basis  of  Agreement  afgelopen, 
besefte ook de Commissie Ad‐Hoc. Zomaar toegeven aan het Geassocieerde ultimatum was 
onmogelijk tegenover Duitsland, maar ze botweg afwijzen zou wellicht de deur naar Amerika 
en  Groot‐Brittannië  definitief  doen  dichtslaan.  Daarom  beval  de  Commissie  Ad‐Hoc,  op 
aanraden van Van Aalst, de regering aan te bevelen 'in godsnaam' maar toe te geven aan de 
rekwisitie, maar daar bepaalde  voorwaarden  aan  te  verbinden. Van Aalst  koesterde  geen 
enkele hoop dat de Britten en de Amerikanen met deze eisen akkoord zouden gaan, maar 

                                                            

230 BNA FO 382/1855, 32130, ‘Memorandum’ van Joost van Vollenhoven, n.d., bijgevoegd bij Joost van 
Vollenhoven aan Leverton Harris, 18 februari 1918. Cf. idem, 32130/X/1129: Eyre Crowe aan Joost van 
Vollenhoven, 26 februari 1918.  
231 BNA FO 382/2045, 41306: Robert Cecil aan Van Vollenhoven, n.d. [4 maart 1918]; idem, 42764: Aantekening 
van Knatchbull‐Hugessen, 9 maart 1918. 
232 BNA CAB 23/5: Notulen War Cabinet 7 februari 1918, 2‐3; 8 februari 1918, 3; 5 maart 1918, 2. Cf. Chambers, 
War behind the War, 460; Voyer, Victory must be ours, 230, 258‐259. 
233 Eerste citaat uit BNA FO 382/2045, 42472: Cecil aan Joseph Maclay (Minister of Shipping), 7 maart 1918, 
tweede citaat uit idem: Maclay aan Cecil, 4 maart 1918. Cf. BNA CAB 23/5: notulen War Cabinet 7 maart 1918, 
2. 
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dat was ook niet de bedoeling: '[W]aarschijnlijk nemen de Geassocieerden onze bij‐condities 
toch  niet  aan  en  als  ze  dan  requireeren,  zijn  wij  tot  het  uiterste  gegaan  [...].' 234 De 
geassocieerde  regeringen  verwierpen,  geheel  volgens  plan,  de Nederlandse  voorwaarden 
(die  o.a.  inhielden  dat  Nederlandse  schepen  zonder  bewapening  door  het  Sperrgebiet 
moesten  varen). Daarna  stond  niets  rekwisitie meer  in  de weg,  en werden,  in  de  vroege 
ochtend  van  woensdag  20  maart  1918,  54  Nederlandse  schepen  in  Britse  en  78  in 
Amerikaanse havens (met een totale ladingruimte van 527.746 ton) door de Geassocieerden 
onteigend: in totaal ongeveer één derde van de totale Nederlandse scheepsruimte.235  
   De  inbeslagname veroorzaakte her en der wat rumoer. Zo weigerde de kapitein van 
de "Nieuw Amsterdam" om zonder slag of stoot de Nederlandse vlag te laten strijken: 
 

Het  scheepsvolk  had  de  vlag  boven  in  den  mast  vastgespijkerd  en  dezen  met  vet 
ingesmeerd, zoodat de Yankees, den een na den ander, omlaag tuimelden. Temidden van 
zóó  tragische  omstandigheden  genoot  de  bemanning  van  een  onvervalscht,  echt 
Hollandsch kermisplezier, de langtanden hun vergeefsche klauterpartijen te zien verrichten 
[…].236 

 
Daarnaast  kreeg  het  Amerikaanse  Gezantschap  nachtelijk  bezoek  van  een  groep, 
hoogstwaarschijnlijk  dronken,  studenten  die  de  afgevaardigden  trakteerden  op  luid 
boegeroep en enkele 'unflattering songs'. Maar verdere gevolgen had de rekwisitie eigenlijk 
niet.  Sterker  nog,  er werd  in  Londen  gespeculeerd  dat  de Nederlanders  stiekem wel  blij 
waren  dat  de  scheepvaartkwestie  was  opgelost  door  het  machtswoord  van  de 
Geassocieerden, omdat  zij  zich  zo definitief  gedekt  zouden weten  tegenover Duitsland.237 
Daarnaast  betaalden  de  Geassocieerden  voor  de  inbeslagname  meer  dan  schappelijke 
vrachten  en  beloofden  ze  de  schepen  na  de  oorlog  weer  terug  te  geven,  waarbij  zij 
beloofden elke schade door oorlogsgeweld ontstaan volledig te vergoeden. Na de rekwisitie, 
die een belangrijk deel van hun vloten na driekwart jaar stilstand weer in betaalde beweging 
zette, schoten de aandelenkoersen van de betrokken rederijen dan ook omhoog.238 
  De  Amerikaanse  president  Wilson  verdedigde  het  mislukken  van  de 
onderhandelingen en de daarop volgende Geassocieerde inbeslagname als volgt: 

                                                            

234 Dagboek Van Aalst, 14 maart 1918, 542‐543; NA 2.06.079/1438: Notulen Commissie Ad Hoc, 14 maart 1918, 
1‐2; 15 maart 1918. 1‐3. 
235 Japikse, Die Stellung Hollands, 159; Baer, The Anglo‐German antagonism, 240; Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 
71; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 73. 
236 Ritter, De donkere poort II, 327. Volgens Ritter ging het niet om de “Nieuw Amsterdam” maar om de 
“Samarinda”. NRC 12 april 1918 Ochtendblad, die het voorval oorspronkelijk rapporteerde, vermeldt echter dat 
het plaatsvond op het eerstgenoemde schip. Cf. NA 2.06.079/1265: UC 16 april 1918, 5‐7. 
237 Baily, Policy of the United States, 214‐216, citaat op 214; Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 71‐72; Frey, 'Trade, 
Ships', 559; Japikse, Die Stellung Hollands, 157; Ritter, De donkere poort II, 322‐325. 
238 Dit was één van de gevolgen van het feit dat de Geassocieerden met elkaar besloten hadden om, waar 
mogelijk, het ongemak voor Nederland zoveel mogelijk weg te nemen en de Nederlandse regering geen 
gelegenheid te geven de schuld van de rekwisitie alleen op het bord van de Britten en de Amerikanen te 
schuiven. BNA FO 382/2045, 42472: Townley aan Balfour, 6 maart 1918 no. 958; OP V, map ‘Diary March 1918’: 
‘Memorandum’ van Oppenheimer, 12 maart 1918. Zie voor de hoge kosten verbonden aan het stilliggen van de 
schepen Greffelman, 'Herinneringen', 329‐330; Glastra, '"Zeelandia"', 297.  Cf. Baily, Policy of the United States, 
218; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 73; Smit, 'V.S. van Amerika', 116. 
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[W]e  have  been  attempting  to  negotiate  where  the  essential  basis  for  an  agreement, 
namely, the meeting of free wills,  is absent. Even were an agreement concluded, there  is 
lacking that power of independent action which alone can assure performance.239 

 
Volgens Wilson waren de onderhandelingen zinloos geweest, omdat de Centralen Nederland 
nooit hadden toegestaan akkoord te gaan met het Basis of Agreement. De Duitse legerleider 
en quasi‐dictator Ludendorff  lijkt Wilson hierin gelijk te geven. Hij meende dat Duitsland er 
maar het beste aan deed de onderhandelingen die verscheidene neutralen voerde met de 
Verenigde  Staten en Groot‐Brittannië over  ruiling  van  scheepsruimte  tegen  import  zolang 
mogelijk te traineren, omdat in de zomer de Duitsers dankzij hun steenkolen‐monopolie en 
de  aanvoer  van  graan  uit  de  zojuist  veroverde Oekraïne Nederland  en  de  Scandinavische 
landen van alles zou kunnen voorzien waarvoor de Geassocieerden nu scheepsruimte in ruil 
eisten. Dit  alles  betekende  echter  niet  dat  de  Centralen  onder  alle  omstandigheden  een 
akkoord tussen de Geassocieerden en Nederland zouden tegenhouden: dat blijkt alleen wel 
uit het feit dat Noorwegen en Zwitserland er wel in slaagden een Basis of Agreement‐achtig 
akkoord  te  sluiten.  De  Duitse  onderhandelaars  in Nederland  hadden  bovendien  duidelijk 
gemaakt dat zij tóch niet zouden kunnen voorkomen dat de scheepsruimte in Geassocieerde 
havens  uiteindelijk  in  handen  van  hun  vijanden  zou  vallen,  maar  zij  wilden  simpelweg 
voorkomen dat er nog méér tonnage hun kant uit zou gaan. 240  

Een ander potentieel struikelblok, de aanpassing van het Agricultural Agreement, was 
in feite al uit de weg gewerkt. Sterker nog: de Duitsers zouden, zeker op korte termijn, flink 
kunnen profiteren van een General Agreement zonder aanvoer van veevoer en kunstmest. 
De  inbeslagname  had  zodoende wellicht  voorkomen  kunnen worden  als  de Nederlandse 
onderhandelaars zich transparanter op hadden gesteld. Berlijn dacht dat Loudon en Snouck 
Hurgronje ze niet precies wilden vertellen wat de regering en de NOT nu precies  in Londen 
hadden afgesproken, hetgeen onderhandelingen erg lastig maakte.241 Pas half maart konden 
voorzichtige  gesprekken worden  gevoerd,  die  alleen maar  gingen  over  de  vraag waar  de 
uitruil  van  schepen  zou  moeten  plaatsvinden:  deze  werden  echter  ingehaald  door  de 
gebeurtenissen  aan  het  Oostfront.  Datzelfde  gebrek  aan  transparantie  speelde  de 
Nederlanders ook  tegenover de Geassocieerden parten. Na het opstellen van het Basis of 
Agreement kregen de  in Londen verzamelde vertegenwoordigers van de Entente‐landen en 
de  VS  vanuit  Nederland  alleen  maar  te  horen  hoe  tevreden  men  wel  niet  met  de 
voorwaarden was en hoe graag de  regering wel niet wilde  ratificeren, maar dat zulks niet 
lukte door Duitse  tegenstand. Op geen enkel moment dachten de onderhandelaars er aan 
om open kaart te spelen en in Londen mee te delen dat bepaalde aspecten van het Basis of 

                                                            

239 FRUS 1918, Suppl. 1‐II, 1417‐1420: ‘Public Statement by President Wilson Regarding the Taking Over of 
Dutch Ships by the United States’, 21 maart 1918. Citaat op 1419. 
240 PAAA/R22226: Von Hertling aan Ludendorff, 28 februari 1918; BAP RWA/8020, 195‐197: 'Militär‐Bericht Nr. 
20. Wirtschaftsverhandlungen zwischen Holland und Amerika‐England', 31 januari 1918 [HAS]; NA 
2.06.079/1262: UC 18 december 1917, 157‐158; NA 2.06.079/1264: UC 12 maart 1918, 103‐104; UC 22 maart 
1918, 201. Cf. Den Hertog, Cort van der Linden, 631‐632. 
241 Rosen vertelde later aan Van Aalst dat hij continu het idee had gehad Loudon c.s. ‘hem toch volgens zijne 
meening om den tuin geleid had’. Dagboek Van Aalst, 6 mei 1918, 570. 
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Agreement  simpelweg  niet  tot  de  reële  mogelijkheden  behoorden,  maar  anderen  wel. 
Daardoor vatte, naarmate de Nederlandse  regering  langer en  langer niets van  zich horen, 
het idee post dat de Duitsers helemaal geen akkoord wilden accepteren en de Nederlandse 
regering  daar  niets  aan  kon  of wilde  doen,  ondanks  de  economische  problemen  die  het 
Geassocieerde  embargo  in  Nederland  veroorzaakte.  Toen  de  tonnagecrisis,    dankzij  het 
verdrag van Brest‐Litovsk, de aanhoudende economische problemen in Frankrijk en Italië en 
de  niet  aflatende  geruchtenstroom  over  een  op  handen  zijnde  Duitse  aanval  op  het 
Westfront  acuut werd,  en  de  “tussenoplossing”  van  het modus  vivendi  door  onwil  bij  de 
Nederlandse reders getorpedeerd was, bleef daardoor  inbeslagname van de vloot als enige 
optie over. 
 
8.12 ‐ Conclusie 
 
De  gebeurtenissen  van  begin  februari  1917  –  toen  Duitsland  haar  allesverwoestende 
duikbootoorlog tegen het scheepvaartverkeer ontketende – en maart 1918 – wanneer een 
groot  deel  van  de  Nederlandse  handelsvloot  door  de  Britten  en  de  Amerikanen  werd 
gevorderd  –  vormden,  volgens  historici  als  Cornelis  Smit  en Hermann  von  der Dunk,  het 
begin  van  het  einde  van  de  NOT.  Zij moest  op  kritieke momenten  dulden  dat  anderen, 
bijvoorbeeld  Snouck  Hurgronje,  het  voortouw  namen.  De  NOT‐“opstand”  vormt  in  deze 
interpretatie  de  doodsreutel  van  de  Trustmaatschappij,  daarna  was  ‘haar  rol  […] 
uitgespeeld’, concludeert Smit.242 
  Er valt, zeker op het eerste gezicht, wel iets voor deze interpretatie te zeggen. Het is 
inderdaad opvallend hoe de Nederlandse regering zich open en bloot met allerlei zaken gaat 
bemoeien die zij eerder – uit praktische en/of neutraliteitsoverwegingen – aan particuliere 
krachten, met name aan de Trustmaatschappij overliet. Met name de Schepenvorderingswet 
is daarin een belangrijke ontwikkeling en biedt tevens een aantrekkelijke dubbele verklaring 
voor deze dadendrang van de regering: aan de ene kant vereiste de voedselvoorziening dat 
vrachtprijzen  laag  werden  gehouden  en  er  zoveel  mogelijk  voedsel  aan  boord  werd 
vervoerd,  en  aan  de  andere  kant wilde  Posthuma  zijn  invloed  op  het  scheepvaartbeleid 
vergroten. Deze twee zaken sloten in de nasleep van de grote staking van januari 1917 mooi 
op  elkaar  aan.  Maar  aan  de  andere  kant  zijn  er  ook  belangrijke  continuïteiten  in  het 
regeringsbeleid  te  zien:  via  het  Graanbureau  had  de  regering  zich  al  in  1914  uitgebreid 
bemoeid met de de aanvoer van graan, en deze verantwoordelijkheid was in 1916 uitgebreid 
met  veevoer  en  kunstmest.  Een  grotere  controle  over  de  schepen  die  deze  producten 
moesten aansturen lijkt een logische stap. 
  Dit betekende  inderdaad dat de Trustmaatschappij  inzake de oplossing van één van 
de dringendste problemen van deze laatste fase van de economische oorlog ‐ de hervatting 
van  het  overzeese  scheepvaartverkeer  ‐  wel  met  de  Nederlandse  regering  om  de  tafel 
moest. Ook met de reders moest overlegd worden: elke regeling ging namelijk uit van het 
principe  dat  hún  schepen  in  dienst  van  de  Entente  ‐  later  de Geassocieerden  ‐ moesten 

                                                            

242 Dit citaat staat zowel vermeld in Smit, 'De staat en de N.O.T.' 95 als in Smit, 'V.S. van Amerika', 111. Zie ook 
Von der Dunk, 'Nederland ten tijde van de eerste wereldoorlog', 50; Porter, Dutch neutrality, 145; Parmalee, 
Blockade and Sea Power, 155; Flierman, 'Het centrale punt', 50. 
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worden ingezet. Dat laatste zorgde voor de nodige vertragingen: reders waren namelijk niet 
altijd  bereid  om  samen  op  te  trekken,  waardoor  onderhandelingen  over  het 
beschikbaarstellen van scheepsruimte vaak heel  lang duurden.243 Met de  regering was het 
zo mogelijk nog kwader kersen eten. Ministers bleken nog altijd niet bereid of  in staat om 
hun economisch beleid op elkaar af  te  stemmen, hetgeen op  zijn best grote vertragingen 
veroorzaakte.  De  NOT  raakte  hierdoor  in  toenemende  mate  gefrustreerd,  maar  de 
Uitvoerende  Commissie  zag  terdege  in  dat  de  economische  problemen  van  Nederland 
dermate  ingewikkeld waren  geworden  ‐  en  zoveel  verschillende betrokkenen  kende  ‐ dat 
regelmatig overleg met alle betrokken partijen de enige manier was om snel tot beslissingen 
te komen. Van Aalst zette daarom ook fors in op de oprichting van zowel de Commissie voor 
de Scheepvaart (die overigens na de rekwisitie van de Nederlandse handelsvloot op 2 april 
1918 werd opgeheven244), de wekelijks bijeenkomsten op het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, en de oprichting van de  ‘Amerikaansche Commissie’‐Van Vollenhoven, zeker omdat 
de UC in al deze lichamen een behoorlijk aandeel had. De rol van de UC was dus bepaald niet 
‘uitgespeeld’,  maar  het  is  ontegenzeggelijk  waar  dat  op  sommige  terreinen  andere 
beleidsmakers, met  name  de  regering,  een  grotere  rol  gingen  vervullen.  Posthuma  hield 
bijvoorbeeld steeds minder rekening met de NOT bij het bepalen van zijn exportbeleid, dat 
zodoende dwars  tegen enkele van de belangrijkste afspraken die met de Entente gemaakt 
waren  inging.  Ook  het  geklungel  van  Snouck  Hurgronje  en  de  voor  de  Britten  moeilijk 
verteerbare houding van Loudon inzake de "Princess Melita" droegen er zeker aan bij dat de 
Britse regering de Nederlandse steeds minder als een betrouwbare onderhandelingspartner 
zag.245  
  Juist  daardoor  bleef  de  Britse  regering,  ook  na  haar  “associatie” met Amerika,  de 
Trustmaatschappij beschouwen als haar voornaamste en stabiele Nederlandse bondgenoot 
te  midden  van  ruziënde  regeringsbeambten  en  over  elkaar  heen  buitelende 
Crisisinstellingen.  Zij  vormde,  zelfs  nu  haar  economisch  belang  in  verband  met  de 
scheepvaartstremming was afgenomen, een politiek tegenwicht tegen onbetrouwbare of als 
pro‐Duits  beschouwde  krachten  binnen  en  rondom  de  Nederlandse  regering.  Daarom 
probeerde Oppenheimer ook, tevergeefs, om de NOT zover te krijgen dat zij alle particuliere 
overeenkomsten met de Britten zou garanderen; dat zou, hoopte hij, de Trustmaatschappij 
in een positie plaatsen om andere Crisisinstellingen – en zelfs de Nederlandse regering – de 
wet voor te schrijven. Omgekeerd was ook de NOT zich zeer bewust van het belang van haar 
band  met  de  Britten,  hoewel  van  sympathie  voor  de  Britse  wijze  van  economisch 
oorlogvoeren  binnen  de UC  –  behalve  bij Van Vollenhoven  – weinig meer  over was. Dat 
belang, redeneerden de NOT‐ers, lag vooral in het feit dat in het Agreement en de daaraan 
verwante  rantsoenovereenkomsten  de  Britten  hadden  gegarandeerd  dat  de  afgesproken 

                                                            

243 Zie bijvoorbeeld BNA FO 800/195, 132‐135: Townley aan Robert Cecil, 23 april 1917 en NA 2.06.079/1258: 
UC 21 augustus 1917, 169‐170. Cf. Watson, Britain's Dutch Policy, 157. 
244 NA 2.06.079/1263: UC 22 februari 1918, 307‐308; NA 2.06.079/1264: UC 2 april 1918, 251; NA 
2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 25 februari, 250. Cf. Flierman, 'Het centrale punt', 50. 
245 BNA FO 800/195, 123‐126: Townley aan Robert Cecil, 24 maart 1917; idem, 146‐150: Townley aan Robert 
Cecil, 18 juli 1917. Cf. Smit, 'Leidende personen in Nederland', 32. 
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minimum‐hoeveelheden  ook  daadwerkelijk Nederland  zouden  bereiken.246 Deze  creatieve 
duiding  van  de  in  juli  1915  gesloten  overeenkomsten  (door  Kröller  terecht  als 
‘prijzenswaardig, maar  juridisch niet  sterk’ betiteld247) werd voor de Trustmaatschappij de 
leidraad  in  haar  onderhandelingen met  de  Britten:  Londen moest  op  de  één  of  andere 
manier garanderen dat er lading klaar stond om ingevoerd te worden, anders zou er niet te 
praten zijn over een ruil van scheepsruimte tegen  inspectie‐faciliteiten buiten het Verenigd 
Koninkrijk. 
  Het  Agreement  was  ook  de  inzet  van  de  NOT‐“opstand”.  Die  ontstond  niet  uit 
ressentiment of wanhoop,  zoals bijvoorbeeld Smit beweert, maar uit een vrij geraffineerd 
plannetje  van  Van  Aalst  om  zijn  positie  tegenover  zowel  de  Nederlandse  als  de  Britse 
regering  te  verstevigen  en  zijn  eigen,  geschonden,  imago  op  te  vijzelen.  Dat  die  opzet 
grotendeels mislukte was  vooral  op  het  conto  van  Francis  Oppenheimer  te  schrijven.248 
Oppenheimer – geholpen door Van Vollenhoven249 –  toonde zich opnieuw een meester  in 
het  diplomatieke  spel  en wist  zich  zo  opnieuw  in  het  centrum  van  de Nederlands‐Britse 
onderhandelingen  te plaatsen: mede daardoor  kon hij  in december met Van Vollenhoven 
afreizen naar Londen. Oppenheimer was er overigens  totaal niet op uit om de NOT  in het 
algemeen  of Van Aalst  in  het  bijzonder  te  vernederen, maar  vond  dat  de NOT‐president 
tegen zichzelf  in bescherming moest worden genomen. Het gevaar bestond namelijk, vond 
Oppenheimer, dat de Trustmaatschappij zou bezwijken onder het gewicht van het ego van 
Van  Aalst.  Als  zijn  krokodillentranen  immers  door  de  Britten  straal  zouden  worden 
genegeerd, zou dat het einde van de Trustmaatschappij betekenen, maar als omgekeerd Van 
Aalst  de Britse  regering  zou  verleiden  al  te  grote  concessies  te  doen,  zou  dat  voor  grote 
problemen met  de  Amerikanen  kunnen  zorgen.250 Na  de  NOT‐“revolt”  zou  de  NOT  haar 
curieuze  interpretatie  van het Agreement deels  loslaten, maar  er op blijven  staan dat de 
Britten  zich  jegens  de  NOT moreel  hadden  verplicht  om  bijvoorbeeld  de  VS  te  dwingen 
lading gereed te hebben wanneer Nederlandse schepen die kwamen halen. 
  Dat de Amerikanen weigerden om hun embargo op te heffen, zelfs wanneer met de 
Britten een akkoord over scheepsruimte was gesloten, werd daarom ook aanvankelijk gezien 
als  het  resultaat  van  de  grote  invloed  van  Britse  hardliners  als  Lord  Northcliffe  op 
Washington.251 Pas diep in de tweede helft van 1917 werd definitief duidelijk hoe de vork in 
de  steel  zat:  de  Amerikanen  zagen  de  economische  strijd  tegen  Duitsland  fundamenteel 

                                                            

246 NA 2.06.079/1254: UC 17 april 1917, 81‐82. Loudon dacht er overigens precies zo over: NA 2.06.079/1259: 
UC 11 september 1917, 96; NA 2.06.079/1260: UC 30 oktober 1917, 259.  
247 NA 2.06.079/1258: UC 28 augustus 1917, 244. Cf. NA 2.06.079/1656: Commissie voor de Scheepvaart 28 
augustus 1917, 139‐140. 
248 Zie bijv. BNA FO 800/195, 153‐156: Townley aan Robert Cecil, 17 augustus 1917: ‘Oppenheimer scored a 
distinct personal victory today.’ 
249 BNA FO 382/1379, 163047: Townley aan Balfour, 15 augustus 1917 no. 4151 Commercial: ‘The Commercial 
Attaché has every reason to believe that Mr. van Vollenhoven worked hard […] in the interests of the Legation 
[…].’ 
250 BNA FO 800/195, 151‐152: Aantekening van Leverton Harris, 22 augustus 1917. Cf. OP II, map ‘Diary April 
1917’: dagboekaantekening Oppenheimer 22, 26, 27, 30 april 1917; idem: Francis Oppenheimer aan Eyre 
Crowe, 28 april 1917, private. 
251 Ook Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 67 schrijft dat de NOT de Amerikaanse rol in de economische 
oorlogvoering niet op waarde schatte, maar vermeldt niet waarom dat zo was. 
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anders dan de Britten, en wantrouwden de NOT omdat zij deze zagen als een verlengstuk 
van de illegale Britse blokkade. Ironisch genoeg deelden zij dus aanvankelijk de mening van 
veel Duitsers over de NOT. Pas toen de Amerikanen concessies deden  jegens de Britten en 
daarmee ook de NOT in een ander licht gingen zien, kon er onderhandeld worden over een 
algemeen economisch akkoord over zowel lading als scheepsruimte. In maart 1918 mislukte 
de  Basis  of  Agreement‐onderhandelingen  echter  definitief;  een  combinatie  van  timing, 
groeiend ongeduld aan de  zijde  van de Geassocieerden, Duits wantrouwen en  tijdrekkerij 
was daar debet  aan. Maar er was ook een belangrijke  vierde  factor, die  tot nu  toe  in de 
historische  literatuur  vrijwel  is  genegeerd:  diplomatiek  falen  van  de  zijde  van  de 
Nederlandse onderhandelaars, niet in het minste van Loudon. 252 

Na de rekwisitie van de Nederlandse vloot, door koningin Wilhelmina treffend (zij het 
niet  helemaal  terecht)  gekenschetst  als  de  “Schepenroof”,  onderging  de  Nederlandse 
regering voor het oog van parlement, pers en publiek een vernederend demasqué, waarmee 
zij bijna al haar krediet verspeelde. Erger nog was het feit dat nieuwe onderhandelingen over 
de  aanvoer  van  graan  en  andere  overzeese  goederen  voor  de  Nederlandse  regering 
voorlopig niet tot de mogelijkheden behoorde: gezien de  interne verdeeldheid, de houding 
van  de  koningin,  de  pers  en  de  bevolking  zou  dat  politieke  zelfmoord  betekenen.253 De 
regering verbood bovendien het uitvaren van alle  schepen die nog  in Nederland  lagen uit 
angst dat die ook gerekwireerd zouden worden, en de schepen die zich op de fatale dag  in 
andere  neutrale  havens  liggen  bleven  daar,  uit  angst  op  volle  zee  alsnog  door  Britten  of 
Amerikanen  te  grazen  genomen  te  worden.  Bovendien  werden  zowel  in  Indië  als  in 
Nederland maatregelen genomen om de uitvoer van goederen naar de Geassocieerden  te 
beperken.254 

Oppenheimer hoopte dat na de “Schepenroof” de regering weer terug in haar schulp 
zou kruipen en handelspolitieke zaken weer, zoals vanouds, aan de NOT zou overlaten. Dat 
was echter een gepasseerd station. Naarmate de scheepvaartstremming  langer duurde en 
zodoende een steeds groter negatief effect had op de Nederlandse economie, werd de roep 
om  overheidsingrijpen  steeds  groter;  de  regering  kon  het  daarom  niet  maken  om  zich 
afzijdig te houden, zoals zij  in tijden van overvloed wel had kunnen doen. Daarnaast waren 
er  gedurende  de  eerste  drie  oorlogsjaren  steeds meer  Crisisinstellingen  actief  geworden, 
wier  handelspolitieke  jurisdicties  elkaar  vaak  overlapten:  vaak  moesten  verschillende 
Crisisinstellingen en regeringsdepartementen het eerst onderling eens worden voordat een 
besluit genomen kon worden.255 Het  laatste hoofdstuk van dit boek  is gewijd aan pogingen 
van  de NOT  om  in  de  laatste,  cruciale  fase  van  de  economische  oorlog  te  proberen  alle 
neuzen dezelfde (lees: haar) kant op te krijgen. 

                                                            

252 Zie bijvoorbeeld Frey, 'Anglo‐Dutch relations', 74. 
253 Dat vond zelfs Kröller. NA 2.06.079/1264: UC 12 maart 1918, 105; UC 15 maart 1918, 147‐149; NA 
2.06.079/1438: Notulen Comissie Ad Hoc, 14 maart 1918, 2; 15 maart 1918, 1‐2. 
254 Sanders, British Strategic Planning, 145‐146. 
255 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 23 oktober 1917 (uitgewerkte notulen), 11. 
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Hoofdstuk 9: General Disagreement 
 
9.1 – Noodbrood en eenheidsworst 
 
Uit naam van Oranje, doe open de poort 
Wat is het in Neerland toch fijn, 
We eten ons dik en geen klacht wordt gehoord 
Je wordt hier zo vet als een zwijn1 

 
Bovenstaand versje vat kernachtig samen hoeveel profijt Nederland en (het merendeel van) 
de Nederlanders, mede dankzij de NOT, hadden getrokken van de eerste drie oorlogsjaren. 
Het netto nationaal  inkomen  in marktprijzen  steeg  in die  jaren met bijna 50 procent, van 
2.475 miljoen gulden in 1913 tot maar liefst 3.692 miljoen in 1916.2 De landbouw had vooral 
gedurende  1915  gouden  tijden  doorgemaakt,  die  in  1916  weliswaar  ietwat  waren 
getemperd  door  grotere  gedwongen  verkoop  aan  Groot‐Brittannië  en  (in  veel  mindere 
mate)  aan de  regering, maar nog  altijd  voor  een  forse  groei  ten opzichte  van het  laatste 
vredesjaar 1913 zorgden.3 Ook de  industrie voer over het algemeen wel bij de neutraliteit. 
Net als in de landbouw kwamen over het algemeen de benodigde grondstoffen in voldoende 
hoeveelheden aan  ‐  tenzij NOT en/of Britse  regering wegens  (vermoedens van)  fraude de 
aanvoerkraan  dichtdraaiden.  Uiteraard  had  de  Nederlandse  industrie  last  van  de  steeds 
rigoureuzer wordende scheiding tussen bedrijven die met NOT‐grondstoffen produceerden ‐ 
en dus niet naar de Centralen mochten verkopen ‐ en zij die gebruik maakten van uit of via 
Duitsland en Oostenrijk  ingevoerde grondstoffen. Sommige bedrijfstakken ‐ zoals de cacao‐
industrie  ‐  raakten  daardoor  een  flink  deel  van  hun  afzetmarkt  kwijt.  Maar  over  het 
algemeen werd dit goedgemaakt door het  feit dat veel  industrieën uit de oorlogvoerende 
landen Nederland links moesten laten liggen: hun producten waren in het thuisland te hard 
nodig. In sommige gevallen leverde dit problemen op en moest er, zoals bleek uit hoofdstuk 
5,  onderhandeld  worden  om  schaarse  goederen  uit  te  ruilen.  Dat  lukte  niet  altijd:  zo 
kwamen bijvoorbeeld de papier‐ en de diamantenindustrie  in grote problemen. Maar het 
bood  de  Nederlandse  industrie  ook  kansen  om  in  het  gat  te  springen  dat  buitenlandse 
concurrenten  open  lieten.  Zo  groeiden  onder  andere  de mijnbouw,  de  staalindustrie,  de 
scheepsbouw en de  chemie  als  kool. Het  resultaat  is  zelfs, en met  recht, een  ‘industriële 
hoogconjunctuur’ genoemd.4 

Ook de dienstensector floreerde. Deze was, zoals al bleek uit hoofdstuk 1, voor een 
belangrijk  deel  afhankelijk  van  binnenlandse  economische  ontwikkelingen;  zolang  de 
welvaart  én  de  bevolkingsgroei  bleef  stijgen  profiteerden  deze  sectoren  mee,  zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de gunstige ontwikkeling van de bouwindustrie. Daarnaast had ook de 
dienstensector voor een belangrijk deel profijt van de oorlog.5 De  transportsector, en dan 

                                                            

1 Geciteerd in Kammerlar e.a. (red.), Monster van de Oorlog, 260. 
2 Van der Bie en Smits, Tweehonderd jaar statistiek, 81, aldaar tabel 9. 
3 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 176 
4 De Jong, 'Nederlandse industrie', 211‐212; Zaalberg, 'Manufacturing Industry', 9‐11. Cf. KvK Amsterdam, 
Verslag 1916, 290. Citaat uit Klemann, 'Ontwikkeling door isolement', 279. 
5 Van der Bie, 'Doorloopende groote roes', 23‐24. 
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vooral  de  rederijen,  boekten  forse winsten  (zie  het  vorige  hoofdstuk)  en  ook  de  banken 
profiteerden.  Nu  het  prolongatiesysteem was weggevallen  klopten  industrieën  die wilde 
uitbreiden bij hén  aan om  geld  te  lenen.  En dat  geld was, dankzij de winsten die  in  veel 
sectoren  werden  geboekt  en  de  gunstige  handelsbalans,  in  de  jaren  1914‐1916  ruim 
beschikbaar. Ook het buitenland klopte, zoals we gezien hebben, steeds vaker in Nederland 
aan,  zeker  toen  voor  de  Centralen  de  Amerikaanse  geldmarkt  ‐  naast  die  van  Londen  ‐ 
onbereikbaar werd.6 De Amsterdamsche Bank kon bijvoorbeeld haar kapitaal uitbreiden van 
15  miljoen  gulden  in  1914  tot  44,5  miljoen  in  1919;  tegelijkertijd  stegen  de  'vreemde 
middelen'  (het  door  de  bank  uitgeleende  geld)  van  57,8  tot  maar  liefst  332,7  miljoen 
gulden.7 De  regering  ging  zelfs  een  oorlogswinstbelasting  heffen  om  al  te  exorbitante 
winsten af te romen en zo een deel van de hoge mobilisatiekosten te kunnen betalen.8  

Ook  in Nederlands‐Indië ging het de    zakenwereld de eerste  twee‐en‐een‐half  jaar 
oorlog voor de wind. De NOT‐concessies voor koffie, tabak en kina gaven die plantages een 
stevige steun  in de rug, zodat de productie flink kon worden uitgebreid. Ook producten als 
rubber, kapok en huiden vonden gretig aftrek, zowel  in Nederland  zelf als  in  toenemende 
mate ook in Entente‐landen en in de VS.9 
   
Tabel 9.1: Aantal binnengekomen zeeschepen in Nederland 
 

  “Rotterdam”  Amsterdam  Heel Nederland Netto tonnage 
heel Nederland

1913  11,285  2.597  16.996 18,197,783

1914  8.011  2.403  12.454 13,540,051

1915  3.883  1.820  6.851 6,621,478

1916  3.284  1.622  5.114 4,681,117

1917  1.452  699  2.184 1,858,951

1918  1.181  378  1.779 1,663,093

 
Bron:  Samengesteld  uit De  Vries,  'Nederland  1914‐1918',  bijlage  III; De Monchy,  'Commerce  and 
Navigation', 143; Moore, Economic Aspects, 73. De cijfers voor “Rotterdam” beslaan alle schepen die 
de Nieuwe Waterweg  zijn  opgestoomd, waarvan  enkele  niet  in  Rotterdam, maar  bijvoorbeeld  in 
Dordrecht of Hoek van Holland zijn aangelegd. Ter  illustratie van de achteruitgang mag dienen dat 
het aantal schepen dat in 1916 Rotterdam binnenvoer ongeveer op het niveau van 1870 lag. Zie Van 
de Laar, 'Rotterdam', 82. 

 
Maar vanaf 1916 begonnen de eerste donkere wolken zich af te tekenen tegen de tot dan 
toe bijna onbewolkte economische hemel. Het gebrek aan scheepsruimte – geïllustreerd  in 
tabel 9.1 – begon de Nederlandse economie ernstig parten te spelen, en had grote gevolgen 
voor  de  prijzen  van  ingevoerde  goederen.  De meeste  industrieën  en  landbouwbedrijven 
hadden hier niet  zo heel veel  last van, omdat de kosten voor een belangrijk deel konden 

                                                            

6 KvK Amsterdam, Verslag 1916, 347‐348. 
7 Brouwer, Amsterdamsche Bank, 148, 150‐151 . 
8 Wet op de Oorlogswinstbelasting, 22 juni 1916, Staatsblad no. 288. 
9 Veuger, Nederlands‐Indische scheepvaartverbindingen, 39; Van Dijk, Netherlands Indies, 430. 
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worden  doorberekend  aan  de  klant.  De  prijzen  stegen  zodoende  sterker  dan  de  lonen, 
waardoor de koopkracht sterk afnam. De prijzen voor landbouwproducten stegen bovendien 
nog harder dan met het oog op de gestegen grondstofprijzen nodig was; boeren  leverden 
immers  liever  aan  Duitsland  dan  aan  het  binnenland.  In  sommige  gevallen  daalden  de 
beschikbare hoeveelheden  zo  snel dat de  regering over moest gaan  tot distributie, om  te 
voorkomen dat bijvoorbeeld het  leger of doktoren zonder kwamen  te zitten of zich blauw 
moesten betalen. Vanaf  januari 1916 besloot de regering bijvoorbeeld om alle beschikbare 
petroleum en benzine te vorderen en onder gemeenten te distribueren.10 
  De  door  duikbootoorlog  en  Entente‐tegemaatregelen  veroorzaakte 
scheepvaartstremming zorgde voor een definitieve ommekeer in de economische situatie.11 
Schaarste  en  stijgende  prijzen  dwongen  de  regering  om  steeds meer  goederen  te  gaan 
distribueren,  gebruik  makend  van  de  grotere  vrijheid  die  de  Distributiewet  1916  haar 
daartoe bood.12 Zo kreeg vanaf 5 februari 1917 elke inwoner van Nederland een ‘broodbon’ 
waarmee  ze  een  beperkte  hoeveelheid  (aanvankelijk  400  gram  per  persoon  per  week) 
bruinbrood onder de kostprijs konden kopen.13 Maar een gebrek aan graan (in 1917 was de 
import ten opzichte van 1913 met tweederde gedaald, en het jaar daarop zou er zelfs bijna 
geen  graan Nederland  binnenkomen)  zorgde  er  voor  dat  er,  ter  vervanging,  steeds meer 
aardappelmeel  in  het  brood  werd  verwerkt,  met  het  onsmakelijke  ‘noodbrood’  als 
resultaat.14  Omdat nieuwe aanvoer van levensmiddelen maar op zich liet wachten, werd de 
regering  bovendien  gedwongen  om  de  op  de  bon  beschikbare  hoeveelheid  met  de 
regelmaat van de klok verminderen. De  regeringsdistributie verliep overigens bepaald niet 
pijnloos.  Zo werden bijvoorbeeld, mede  als  gevolg  van de door de natte  en  lange winter 
grotendeels  mislukte  oogst,  ook  aardappels  door  de  regering  gedistribueerd.  Maar  de 
boeren en de Aardappelvereeniging werkten totaal niet mee en verzonnen allerlei manieren 
om de  regeringsedicten  te ontduiken om maar zo veel mogelijk goederen aan Duitsland – 
dat,  ondanks  alle  centraliseringsmaatregelen,  nog  altijd  meer  wilde  betalen  dan  het 
Nederlandse prijspeil – uit te kunnen voeren. Zelfs als de Bijstandscommissie er  in slaagde 
om  aardappelen  op  te  kopen  of  te  vorderen,  zorgde  de  kwaliteit  voor  ontevredenheid. 
Omdat de oogst zo tegenviel, was bijvoorbeeld besloten de beste aardappelen (en dus ook 
de  langst  houdbare)  tot  het  laatst  te  bewaren. De  consequentie  hiervan was wel  dat  de 
aardappelen die op de  bon  leverbaar waren  vaak melig  en  in  sommige  gevallen  zelfs  rot 
waren.15 Alle regeringsmaatregelen ten spijt – per september 1918 waren niet minder dan 
55  verschillende producten  alleen nog maar  ‘op de bon’ of,  voor de welgestelden, op de 
zwarte markt verkrijgbaar16 – stegen de kosten van het  levensonderhoud steeds sneller. Zo 
verdubbelde de prijs van aardappelen tussen 1 januari 1916 en 31 december 1917, evenals 

                                                            

10 KvK Amsterdam, Verslag 1916, 8, 24. 
11 Klein, 'Krasse tijden', 1812; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 94. 
12 Peereboom Voller, Distributiewetgeving, 33‐35. 
13 Van Aalst en De Paepe, 'Hilversum in de Eerste Wereldoorlog', 406‐408; Van Meurs, 'Levensmiddelen‐
politiek', 235; Nota Rijksbureau distributie graan en meel, 28‐49. 
14 Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 176; Treub, Oorlogstijd, 100; Abbenhuis, Art of staying neutral, 188. 
15 Moeyes, Buiten schot, 269‐299. 
16 Van der Bie, 'Doorloopende groote roes', 122. 
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andere  gebruiksgoederen  als  vlees,  textiel,  wol,  en  steenkool. 17  Verschillende 
overheidsinstanties  en  bedrijven,  waaronder  ook  de  NOT,  gingen  daarom  over  tot  het 
uitbetalen  van  ‘duurtetoeslagen’ om hun personeelsleden  enigszins  te  compenseren  voor 
hun verloren koopkracht.18 
  Hoe meer mensen  kwijt  waren  voor  hun  eerste  levensbehoeften,  des  te minder 
konden zij uitgeven aan allerlei diensten. Ook de  industrie had het zwaar, uiteraard vooral 
die bedrijven die afhankelijk waren van grondstoffen die na februari 1917 niet of nauwelijks 
meer  te  krijgen waren. Het  onvermijdelijke  gevolg was  stijgende  prijzen  en  een  dalende 
werkgelegenheid.19 Tabel 9.2 illustreert één en ander aan de hand van het best beschikbare 
cijfermateriaal.  
 
Tabel 9.2: Ontwikkeling van productie en werkloosheid per sector en BBP van Nederland, 
1914‐1920 
 

Landbouw Industrie Diensten BBP  Werk‐ 
loosheid 

  1  2  3 1  2  3 1 2 3 1 2 3  4 

1913  ‐1,9  100  100 3,2  100  100 8,2 100 100 5,0 100 100  1,0 

1914  12,2  112  99 ‐5,3  95  97 ‐2,4 98 99 ‐1,5 99 98  5,4 

1915  ‐3,2  109  100 ‐0,3  94  100 ‐2,5 95 99 ‐4,5 94 99  6,2 

1916  1,4  110  100 ‐6,3  88  107 2,4 97 103 ‐1.3 93 104  5,0 

1917  7,0  118  98 ‐20,6  70  107 ‐8,7 89 108 ‐9.1 84 105  4,6 

1918  ‐14,8  100  98 ‐16,4  59  107 2,6 91 111 ‐4,0 81 106  5,2 

1919  ‐11,4  89  96 31,4  77  107 11,8 102 114 9,1 88 107  5,8 

1920  19,4  106  95 19,0  92  115 10,4 113 116 13,4 100 111  4,4 

 
Bron: Klemann, 'Ontwikkeling door isolement', 278; Van der Bie, 'Doorloopende groote roes', 19, 86; 
Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 292; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 94. De 
cijfers 1‐4 op de tweede regel staan voor: 

1. Groei in procenten ten opzichte van het vorige jaar. 
2. Indexcijfer van de toegevoegde waarde, 1913 = 100. 
3. Indexcijfer van de werkgelegenheid, 1913 = 100. 

                                                            

17 KvK Amsterdam, Verslag 1916, 26; KvK Amsterdam, Verslag 1918, 89. Cf. Klein, 'Krasse tijden', 1814. 
18 Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 161. In 1916 hadden NOT‐medewerkers al een duurtetoeslag 
gekregen van 5%. Deze werd in maart 1917 retroactief per 1 januari 1917 verhoogd tot 20%. Eind december 
1917 werd deze nog eens verhoogd tot 30%. Op 25 oktober 1918 werd tenslotte besloten om de laagste 
salarisschalen een hele maand extra salaris te geven om de duurte het hoofd te kunnen bieden. De 
duurtetoeslagen zorgden er overigens voor dat de uitgaven van de Trustmaatschappij fors stegen, hetgeen de 
financiële problemen van de NOT verder vergrootte. NA 2.06.79/1252: UC 2 maart 1917, 214‐215; NA 
2.06.79/1262: UC 28 december 1917, 213; NA 2.06.79/1267: UC 30 augustus 1918, 158. 
19 Van der Bie, 'Doorloopende groote roes', 107; Sluyterman, Kerende kansen, 101‐102; De Jong, 'Nederlandse 
industrie', 212; Klemann, 'Ontwikkeling door isolement', 277. Cf. KvK Amsterdam, Verslag 1917, 94‐95, 325. 
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4. Werkloosheid in percentage van de totale beroepsbevolking.20 

 
Ook  de  landbouwsector  had  flinke  last  van  de  scheepvaartstremming,  want  zonder 
voldoende invoer van veevoer en kunstmest was het onmogelijk om de agrarische productie 
op  peil  te  houden.  In  de  eerste  helft  van  1917  bleef  de  schade  nog  redelijk  beperkt;  de 
(bescheiden) voorraden werden aangesproken en bepaalde soorten van overzee ingevoerde 
veevoer  konden  worden  vervangen  door  in  Nederland  geproduceerde  hooi  en 
suikerbieten.21 Maar  daarna  begon  het  gebrek  aan  landbouwhulpstoffen  de  sector,  en 
daarmee de hele bevolking, ernstig parten te spelen.22 De prijs van vlees steeg bijvoorbeeld, 
doordat veevoer duurder werd en de veestapel door gedwongen slachting verminderde, zo 
sterk,  dat minister  Posthuma  in maart  1918  een  regerings‐vleesdistributie  instelde.23 Als 
bijproduct  daarvan  introduceerde  hij  de  ‘eenheidsworst’,  een  goedkoop  vleesproduct 
gemaakt van een mengsel van restvlees aangevuld een flinke dot specerijen om er nog wat 
van  te  maken.24 Om  het  tekort  aan  geïmporteerde  voedingsmiddelen  enigszins  goed  te 
maken, begon de regering boeren te dwingen om basisgewassen in plaats van vooral voor de 
export  bedoelde  luxeproducten  te  produceren.25 Deze  maatregelen  culmineerden  in  de 
zogenaamde “Scheurwet”26, die boeren moest dwingen om grasland  (waarop vee graasde 
dat voor een belangrijk deel toch niet meer gevoed kon worden) om te zetten in bouwland 
waarop  gewassen  gezaaid  konden  worden.  Opnieuw  werkten  de  boeren  flink  tegen, 
waardoor het merendeel van de  regeringsmaatregelen  in de  landbouw maar matig succes 
hadden en de problemen met de voedselvoorziening alleen maar verergerden.27 
  Ook uit Indië kwamen na februari 1917 nauwelijks goederen meer binnen. Producten 
als  rijst,  koffie,  suiker  en  thee met  bestemming Nederland  konden  simpelweg  niet meer 
ingescheept worden en lagen dus maar in voorraadschuren op Java en Sumatra te wachten, 
hetgeen grote verliezen opleverde voor zowel handelaren en importeurs (die vooraf hadden 
moeten  betalen  voor  hun  producten 28)  als  de  plantagehouders  (die  een  belangrijke 
afzetmarkt verloren  zagen gaan en de  immense opslagkosten moesten betalen). Zo  lag  in 
september  1917  nog  ongeveer  620.000  pakken  koffie  van  de  oogst‐1916  in  de  opslag, 
evenals bijna de hele oogst‐1917. Ook het feit dat Groot‐Brittannië haar aankopen van Java‐
suiker stopzette ten faveure van Cuba (dat dichterbij  lag en dus scheepsruimte bespaarde) 

                                                            

20 Overigens zijn deze cijfers niet helemaal betrouwbaar: zo is het groeipercentage van de industrie gedurende 
1915 en (vooral) 1916 waarschijnlijk veel te laag, en die voor landbouw in 1917‐1918 waarschijnlijk veel te 
hoog. Het macrobeeld, vooral de omslag rond 1916/1917, houdt echter stand. Op deze cijfers zal ik in de 
conclusie van dit boek kort terugkomen. 
21 Dit rijmt niet met de cijfers over de landbouwproductie in tabel 9.2., maar die zijn, zoals in de vorige 
voetnoot al aangegeven, waarschijnlijk veel te hoog ingeschat.  
22 Broekema, 'Landbouw', 303; Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 176‐177. 
23 Posthuma, 'Food Supply', 210‐213; Broekema, 'Landbouw', 311‐312;  
24 Moeyes, Buiten schot, 294; Van Meurs, 'Levensmiddelen‐politiek', 239. 
25 Bieleman, Boeren in Nederland, 288; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 94; Broekema, 
'Landbouw', 302‐303, 316. 
26 ‘Wet behoudende regeling inzake de omzetting in bouwland en de bebouwing van graslanden, enz.’, 27 juli 
1918, Staatsblad 503. Cf. Klein, 'Krasse tijden', 1817 
27 Bordewijk, 'War Finances', 123‐124, Moeyes, Buiten schot;  
28 KvK Amsterdam, Verslag 1916, 27. 
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zorgde voor grote voorraadvorming.29 Voor veel andere  Indische producten konden echter 
bestemmingen buiten Europa worden gevonden, vooral in Japan en in de VS.30 
  Resultaat van dit alles was dat Nederland langzamerhand tot stilstand kwam. Dat was 
soms  zelfs  letterlijk het geval, omdat door gebrek aan  steenkool  (waar we  in de volgende 
paragraaf verder op zullen  ingaan) de stoomtreinen steeds  langzamer gingen rijden om zo 
brandstof  uit  te  sparen. 31  Steeds  meer  Nederlanders  werden  afhankelijk  van  de 
regeringsdistributie,  en  de  grondstoffenschaarste was  zo  groot  dat Hotel  Krasnapolsky  in 
Amsterdam  besloot  een  ‘vetvanger’  in  zijn  riool  te  installeren  om  het  van  de  vuile  vaat 
gespoelde vet op  te vangen en  te verkopen voor de  fabricage van zeep en wagensmeer.32 
Veel  stadsbewoners,  die  niet  rijk  genoeg  waren  om  hun  steeds  magerder  dieet  van 
noodbrood en eenheidsworst aan te vullen op de zwarte markt, legden groentetuintjes aan 
en  gingen  in  de  stadsparken  op  zoek  naar  eetbare  vruchten  en  noten.  Boeren 
experimenteerden met ‘zeemest’, gemaakt van een combinatie van mosselen en zeewier; op 
de geur na was dit overigens maar een zeer slap aftreksel van het origineel.33 Er werd zelfs 
weer  turf  gestoken  om  zo  de  gebrekkige  steenkoolvoorraden  aan  te  vullen,  en  de 
allerarmsten  namen  hun  toevlucht  tot  het  stoken  van  in  zout  water  gedrenkte  stukken 
papier.34 Met  enig  gevoel  van  overdrijving  dichtte  dezelfde  anonieme  poëet  die  aan  het 
begin van deze paragraaf is aangehaald dan ook: 
 
In naam van Oranje wij hebben geen vet 
Geen boter geen vleesch haast geen brood 
Je staat nuchter op, je gaat nuchter naar bed 
Op sterven na zijn wij haast dood35 

 
Ook voor de NOT waren de gevolgen van het  stilvallen van de overzeese handel duidelijk 
voelbaar: zij luidden namelijk, in de woorden van Op ten Noort, ‘sombere finantieele tijden’ 
in.36 Minder import betekende namelijk ook minder inkomsten, niet alleen omdat er minder 
boeten konden worden geïncasseerd maar ook omdat de baten uit administratieheffingen 
minder werden.  37 Om  te  proberen  de  sterk  gedaalde  inkomsten  te  compenseren, werd 
besloten tot een inkrimping van het personeel; veel NOT‐controleurs hadden door de sterke 
import‐terugval  toch  niets  meer  te  doen.38 Had  de  NOT  eind  1916  nog  ongeveer  1000 

                                                            

29 Veuger, Nederlands‐Indische scheepvaartverbindingen, 40; Van Dijk, Netherlands Indies, 429‐430. 
30 Carpentier Alting en De Cock Buning, 'The effect of the War upon the Colonies', 134. 
31 De Valk en Van Faassen (red.), Dagboek De Beaufort II, 25 september 1917, 946. Cf. Ritter, De donkere poort 
II, 144. 
32 Klein, 'Krasse tijden', 1812. 
33 Broekema, 'Landbouw', 316‐317; Van der Flier, 'War finances', 108; Ritter, De donkere poort II, 151. 
34 Abbenhuis, Art of staying neutral, 191‐192; Klein, 'Krasse tijden', 1815; Wentholt, Den Haag '14‐'18, 
Dagboekfragment Miep de Zaaier, 28 februari 1917, 18. 
35 Geciteerd in Kammerlar e.a. (red.), Monster van de Oorlog, 260. 
36 NA 2.06.079/1257: UC 13 juli 1917, 123. Voor soortgelijke opmerkingen over de moeizame financiële 
omstandigheden waarin de NOT verkeerde, zie NA 2.06.079/1257: UC 6 juli 1917, 73; UC 13 juli 1917, 128; NA 
2.06.079/1265: UC 30 april 1918, 97. 
37 NA 2.06.079/1252: UC 2 maart 1917, 196. 
38 NA 2.06.079/1257: Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, 17 juli 1917, 152; NA 
2.06.079/1264: UC 9 april 1918, 272‐273. 
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personeelsleden, verdeeld over 15 verschillende afdelingen en een aantal Commissies van 
Advies, op 31 december 1917 was dat aantal teruggebracht tot 832 en nóg een jaar later tot 
ongeveer 700. 39 Bovendien kocht zij een deel van de gehuurde kantoorruimte en werd, heel 
modern, geprobeerd zo energie‐zuinig mogelijk te werken om zo de bedrijfskosten omlaag 
te brengen. 40 Tenslotte werd geprobeerd om meer inkomsten te genereren; zo werden per 
1 augustus 1917 alle NOT‐tarieven verhoogd, en gaf de UC de NHM opdracht om een deel 
van het geld dat de Trustmaatschappij nog in kas had (in totaal ruim meer dan een miljoen 
gulden) te beleggen in schatkistpromessen.41 
  De  als  gevolg  van  de  scheepvaartstremming  sinds  1917  sterk  verslechterde 
economische  situatie,  die  hierboven  in  enkele  korte  trekken  is  geschetst,  plaatste  de 
verschillende  Crisisinstellingen,  waaronder  de  NOT,  en  de  verschillende  betrokken 
regeringsdepartementen  voor  een  enorme  uitdaging.  Het  was  belangrijker  dan  ooit  dat 
gezamenlijk  een  koers  werd  uitgestippeld  om  de  allesomvattende  crisis,  die  de 
beleidsterreinen van alle betrokken instellingen en ministeries raakte, op te lossen. De NOT 
probeerde hierin het voortouw  te nemen  in de hoop  (weer) de  leiding  te kunnen nemen, 
maar haar pogingen strandden en werkten zelfs averechts, zoals ik in dit hoofdstuk zal laten 
zien.  De  al  te  eigengereide  instelling  van  de  UC  in  het  algemeen  (en  van  Aalst  in  het 
bijzonder)  riep  steeds  meer  weer‐  en  tegenstand  op,  zowel  binnen  de  regering,  de 
zakenwereld  als  in  het  parlement.  Er  gingen  steeds meer  stemmen  op  om  de  NOT  aan 
banden te leggen of, zelfs, om haar op te heffen. De anti‐Trustmaatschappij‐beweging kreeg 
bovendien  steun  uit  het  simpele  feit  dat  de  scheepvaartstremming  en  het  Amerikaanse 
embargo  het  vrijwel  onmogelijk  maakten  om  die  overzeese  goederen  aan  te  voeren  die 
Nederland zo hard nodig had, waardoor het land in toenemende mate afhankelijk werd van die 
handelspartner die nog wel bereid én bereikbaar was: Duitsland – en in veel mindere mate haar 
Centrale partners.42 De Duitse regering zou onder andere gebruik maken van die positie door 
de Trustmaatschappij fel aan te vallen en te eisen dat zij zichzelf zou opheffen. Dit hoofdstuk 
gaat over het gevecht van de NOT tegen haar binnen‐ en buitenlandse vijanden  in de  laatste 
fase  van de  (economische) oorlog,  een  gevecht dat niet  verloren, maar ook niet  gewonnen 
werd. 

 
9.2 – De “Centrale” 
 

                                                            

39 Cijfers ontleend aan KvK Amsterdam, Verslag 1916, 52; KvK Amsterdam, Verslag 1917, 34; KvK Amsterdam, 
Verslag 1918, 39. De cijfers die de KvK noemt zijn overigens iets anders dan de cijfers van de NOT zelf. De UC 
rapporteerde in juli 1918 dat het hoogste aantal mensen dat zij in dienst had gehad 932 was, maar daarbij 
waren waarschijnlijk een aantal tijdelijke krachten niet meegeteld. NA 2.06.079/1266: UC 5 juli 1918, 128. 
40 NA 2.06.079/1263: UC 15 januari 1918, 32; UC 2 februari 1917, 238; UC 22 februari 1918, 288; NA 
2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 38; 30 april 1918. 
41 NA 2.06.079/1257: UC 17 juli 1917, 136; Gecombineerde RvB en jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, 
17 juli 1917, 154; Brochure ‘Tarieven ingaande 1 Augustus 1917’, n.d., bijgevoegd bij UC 27 juli 1917; NA 
2.06.079/1260 UC 26 oktober 1917, 196; NA 2.06.079/1261: UC 13 november 1917, 102; UC 20 november 
1917, 153; NA 2.06.079/1263: UC 29 januari 1918, 152; NA 2.06.079/1266:  UC 5 juli 1918, 98. 
42 Abbenhuis, Art of staying neutral, 130, Broekema, 'Landbouw', 288‐289; Sanders, British Strategic Planning, 
139‐140; Smidt, De regulering, 50; Frey, 'Deutsch‐niederländische Wirtschaftsbeziehungen', 106‐107. 
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Dat Duitsland dankzij de Scheepvaartstremming veel meer politieke en economische druk kon 
uitoefenen  op Nederland,  bleek  al  toen  in  februari  1917  de  aanvoer  van  Britse  steenkolen 
vrijwel  geheel  stilviel,  waardoor  er  meteen  flinke  tekorten  ontstonden. 43  De  Duitse 
autoriteiten waren hiervan op de hoogte, en hadden dan ook  toegezegd een  flinke portie 
extra  steenkolen  te  leveren: bovenop de  in het Provisorium afgesproken 200.000  ton per 
maand zou 150.000 ton extra worden uitgevoerd. Hopelijk, zo redeneerden de Duitsers, was 
daarmee eventueel Nederlands misnoegen over de duikbootoorlog voldoende afgekocht. 44 
Voor  deze  steenkolen,  die  er  voor  zorgden  dat  voorlopig  de  ergste  nood  geledigd  kon 
worden, eiste Duitsland aanvankelijk geen economische compensaties. Maar in mei 1917, er 
kennelijk  van  overtuigd  dat Nederland  toch wel  neutraal  zou  blijven,  kondigde  de Duitse 
regering doodleuk aan dat de kolenleveranties voor juni en juli van dat jaar zouden worden 
teruggebracht tot het oude niveau van 200.000 ton per maand tenzij Nederland een  forse 
hoeveelheid vroege aardappelen zou leveren.45 Deze aardappelen konden in Nederland niet 
gemist worden, niet alleen omdat een groot deel van de bevolking sterk afhankelijk was van 
dit volksvoedsel nummer één, maar ook omdat  in het Agricultural Agreement bepaald was 
dat  bij  aardappelexport  naar  Duitsland  er  ook  leveranties  aan  Groot‐Brittannië  plaats 
moeten vinden. Maar gesteld voor de keuze  tussen kolen en aardappelen koos Posthuma 
voor het eerste. Het daardoor ontstane gebrek aan aardappelen weet Posthuma,  vreemd 
genoeg, niet aan de Duitse  regering maar aan het Agricultural Agreement  (en dus aan de 
Britse regering). Het treurig resultaat was een nieuw diplomatiek incident tussen de minister 
en de Britse regering en een grote volksopstand in de Amsterdamse Jordaan.46 
  Ook op het institutionele vlak had de Duitse regering maatregelen getroffen om meer 
invloed  uit  te  kunnen  oefenen  op  Nederland.  Per  16  januari  1917  was  een  algemeen 
importverbod  afgekondigd  en  alle  handel  met  het  buitenland  afhankelijk  gemaakt  van 
toestemming  van  de  Reichskommissar  für  Ein‐  und  Ausfuhrbewilligung.  Deze  weigerde 
verzoeken  tot  import  van  goederen  die  volgens  de  Rijksregering  geen  nuttige  bijdrage 
leverden  aan  de Duitse  oorlogseconomie,  verplichtte  importeurs  aan  de  ZEG  –  en  dus  in 
Nederland  aan  de  ALGIMEX  –  te  leveren  en  verbond  de  export  van  alle  goederen  aan 
bepaalde  voorwaarden, meestal  tegenleveranties  van  andere  goederen. Ook de doorvoer 
van goederen werd verboden, zodat ook de handel met onder andere Oostenrijk‐Hongarije  
en Zwitserland afhankelijk werd van Duitse toestemming. De Duitse handel sprak daarmee, 
fraude en smokkel daargelaten, met één stem.47 Nederland deed dat, ondanks de oprichting 
van eerst het LEB en vervolgens de Commissie van Bijstand, niet: de Vereenigingen en hun 
Rijkscommissies van Toezicht hadden een grote mate van zelfstandigheid kunnen behouden. 

                                                            

43 Zie Van Kamp, Kolenvoorziening, 21‐31; Smit, Nederland III, 10; Moore, Economic Aspects, 12‐13; Ritter, De 
donkere poort II, 250. 
44 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 2. 
45 Smidt, De regulering, 44. 
46 Krijger, 'Aardappeloproer'. Cf. Koch, 'Nederland en de Eerste Wereldoorlog', 106; Moeyes, Buiten schot, 299‐
300; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 43‐44. 
47 NA 2.06.079/1549: Memorandum: ‘Invoerverbod in Duitschland’, n.d.; NA 2.06.079/1548: ‘Verordnung der 
Ministerien der Finanzen, des Handels und des Ackerbaus vom 12. Märtz 1917 betreffend die Regelung der 
Einfuhr’; idem: 'Kundmachung des Finanzministers in Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom 26 Mai 
1917‘; idem: Commissie voor het Handelsverkeer met het Buitenland aan Landbouw‐Exportbureau, 13 april 
1917.  Cf. Frey, 'Deutsche Finanzinteressen', 346; Frey, Der Erste Weltkrieg, 294; Moeyes, Buiten schot, 280. 
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Deze laatsten hadden bovendien vaak een groot (persoonlijk) belang bij export en waren dus 
niet  vaak geneigd de Centralen nee  te  verkopen. Tot overmaat  van  ramp  slaagde ZEG en 
Algimex er bovendien steeds vaker  in om, als een Vereeniging toch besloot niet tot uitvoer 
over  te  kunnen  gaan,  die  bewuste  Vereeniging  tegen  een  ander  uit  te  spelen: wilde  de 
Peulvruchtenvereeniging  geen  tuinbonen  uitvoeren,  dan  was  de  Vereeniging  Groenten‐
Centrale wellicht wel bereid om  in plaats daarvan meer blikgroenten naar Duitsland uit  te 
voeren.48 
  De UC was  zeer bevreesd voor de  steeds grotere druk die Duitsland op Nederland 
kon uitoefenen. Zij was vooral bang dat de Centralen gebruik zouden maken van hun nieuw 
verkregen absoluut monopolie op bijvoorbeeld de  levering van  ijzer, staal en steenkool om 
Nederland permanent economisch van haar afhankelijk te maken, door concessies te eisen 
voor  de  periode  ná  de  oorlog.  Gezien  de  verwachte  economische  strijd  die  na  de 
wapenstilstand  zou  losbarsten,  zou  dat  mogelijk  tot  gevolg  hebben  dat  Nederland 
permanent  van  overzeese  aanvoer  zou  worden  afgesneden.49 Posthuma  leek  zich,  daar 
waren de UC‐leden het unaniem over eens, niet bewust  van dit  gevaar:  zijn exportbeleid 
scheen  er  op  gericht  de  Entente  zo  veel  mogelijk  te  schofferen  en  het  de  Duitsers  zo 
makkelijk mogelijk te maken.50 Maar zolang Posthuma  in de Ministerraad alle ruimte kreeg 
om  zijn,  in  de  ogen  van  de  UC  uitermate  kortzichtige,  boerenbeleid  te  voeren,  leek  de 
situatie hopeloos. Maar gelukkig voor Van Aalst c.s. kregen zij steun uit onverwachte hoek. 
  Want begin 1917 besloot minister van Financiën Van Gijn plotseling op  te stappen, 
omdat  hij  weigerde  de  verantwoording  te  dragen  voor  de  door  oorlogsuitgaven  sterk 
gegroeide overheidsbegroting.51 Zijn plaats werd  ingenomen door de man die hij een  jaar 
eerder had opgevolgd:  Treub. Tijdens  zijn  gedwongen  sabbatical had deze orde op  zaken 
gesteld  in  zijn privéleven en was daardoor weer ministeriabel geworden. Sterker nog:  zijn 
reputatie als doortastend en energiek bestuurder maakte hem voor de minister‐president de 
ideale  kandidaat  om  het,  mede  door  Posthuma's  export‐  en  distributiebeleid  en  het 
plotselinge vertrek van Van Gijn,  flink beschadigde  imago van het kabinet weer wat op  te 
vijzelen.52 Dat Treub gewild was, bleek ook uit het feit dat hij aan zijn heroptreden de nodige 
eisen mocht  stellen.  De  belangrijkste  daarvan was  de  toezegging  van  al  zijn ministeriële 
collega’s,  inclusief  Posthuma,  dat  de  export‐  en  distributiepolitiek  hervormd  zou worden. 
Treub had daarvoor  (uiteraard) een  suggestie, ontwikkeld  in  samenspraak met Van Aalst: 
'het oprichten  van  eene Algemeene Centrale  voor  Inkoop  en  een Centrale  voor Verkoop, 
waardoor  de  verdeeldheid  en  daardoor  verzwakking  van  de  productie‐  en  consumptie 
factoren  in  ons  land  zouden  kunnen  worden  voorkomen'.  Deze  aan  elkaar  gekoppelde 

                                                            

48 Van Dorp, 'Handel en Nijverheid', 226; Van der Mandere, Export‐Centrale, 15‐16; Ritter, De donkere poort II, 
268‐269. 
49 Dagboek Van Aalst, 6 maart 1917, 394; 9 maart 1917, 400; 27 maart 1917, 419; 2 april 1917, 423; 29 mei 
1917, 460; 22 juni 1917, 473. Ook binnen de Britse Legatie in Den Haag was men bevreesd voor de druk die 
Berlijn op de Nederlandse regering zou kunnen zetten: BNA FO 382/2045, 40024: telegram Townley aan 
Balfour, 3 maart 1918 no. 921; BNA FO 371/2973, 157523: Townley aan Balfour, 8 augustus 1917 no. 183. 
50 Zie bijvoorbeeld NA 2.06.79/1252: UC 27 februari 1917, 183; NA 2.06.79/1253: UC 16 maart 1917, 66‐67. 
51 NA 2.21.210/82: 'Pro Memorie' van Van Gijn, 1 november 1916, vertrouwelijk; NA 2.02.05.02/137, no. 11: 
notulen Ministerraad 16 februari 1917. Cf. Colenbrander, Studiën en Aanteekeningen, 240; De Vries, 'De 
Generale Thesaurie', 338‐339. 
52 Zie bijvoorbeeld Colenbrander, Studiën en Aanteekeningen, 233 en Ritter, De donkere poort II, 187. 
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centrales zouden moeten resulteren  in de vestiging van één centraal  instituut dat absolute 
controle  zou moeten  uitoefenen  over  de  Nederlandse  handel.  Uitvoer  van  Nederlandse 
producten  zou  alleen  toegestaan worden  als  er  voldoende  zou  zijn  voor de binnenlandse 
consumptie, en zou bovendien verbonden worden aan de voorwaarde dat er nuttige import 
tegenover zou staan. Eventueel zou het zelfs hele oogsten of bepaalde onmisbaar geachte 
importen  tegen  wettelijk  vastgestelde  maximumprijzen  kunnen  opkopen  ter  distributie. 
Winsten die dit  instituut zou maken zouden ten bate komen aan de regering, die daarmee 
de  hoge  kosten  van mobilisatie,  distributie  en  vluchtelingenopvang  deels  zouden  kunnen 
opvangen. Officieel  zou het  instituut natuurlijk volstrekt neutraal opereren, maar het was 
toch  vooral  de  bedoeling  om  ‘Duitsche  […]  economische  dwangmiddelen’  effectiever  te 
kunnen bestrijden.53 Loudon en, verrassend genoeg, ook Posthuma gingen met zijn plannen 
akkoord, en ook Treubs suggestie dat het nieuwe  instituut een NV zou moeten zijn, net als 
de NOT opgericht en bestuurd door mensen uit de praktijk, viel in goede aarde.54 Koud een 
maand na Treubs heroptreden op 22  februari  stuurde het ministerstrio daarom een brief 
naar  de  belangrijkste  Crisisinstellingen met  het  verzoek  een  vertegenwoordiger  te  sturen 
naar een  verkennende  vergadering, die op 2 april op het ministerie  van  LNH  zou worden 
gehouden. Van Aalst juichte dit  initiatief van harte toe, maar vond ‘een groot zeggingschap 
van de N.O.T. in de nieuwe maatschappij gewenscht, zonder dat de N.O.T. echter daarin op 
den voorgrond treedt en zulks ten einde te verhoeden, dat Duitschland […] tegen de nieuwe 
zaak zoude zijn’.55  
  Naast  de  drie ministers  en  Van  Aalst meldden  zich  op  die  bewuste maandag  ook 
Broekema  en  Linthorst Homan  (LEB), Delprat  (Nijverheidscommissie),  vertegenwoordigers 
van  verscheidene  landbouworganisaties  en  industriële  belangenorganisaties56,  en  Kröller, 
Schim van der Loeff en Reitsma. Het feit dat de voltallige Commissie van Bijstand aanwezig 
was deed bij Van Aalst al een klein alarmbelletje rinkelen. Het geklingel van het genoemde 
belletje  groeide  echter  uit  tot  een  loeiende  sirene  toen  Posthuma,  die  de  vergadering 
opende en de heren de opdracht gaf hun gedachten te laten gaan over de op te richten NV, 
de  leiding  in handen gaf van Schim van der Loeff. Van Aalsts angsten werden bewaarheid 
toen uit het verdere verloop van de bijeenkomst bleek, dat er de vrijdag vóór de vergadering 
al in bescheiden kring een vergadering over de centralisatie had plaatsgevonden waarin zijn 
belangrijkste vijanden zich verzameld hadden; de Commissie van Bijstand en DNB‐president 
Vissering  (met  in  zijn  kielzog  het  nieuwe  DNB‐directielid  Joost  van  Vollenhoven).57 Dit 

                                                            

53 Dagboek Van Aalst, 20 februari 1917, 382‐383. Zie ook Van Loenhout, 'De NUM in nood', 19‐20 en Treub, 
Oorlogstijd, 332, waarin hij pleit voor meer eenheid in het Nederlandse exportbeleid. Volgens Smidt, 'Export 
van landbouwartikelen', 123 was Treub alleen geïnteresseerd in de financiële aspecten van exportcentralisatie, 
maar uit de hoofdtekst blijkt dat het hem juist te doen was om een hervorming en centralisatie van alle 
aspecten van de Nederlandse uitvoer. 
54 Dagboek Van Aalst, 20 maart 1917, 410 
55 NA 2.06.79/1253: UC 30 maart 1917, 193‐198, citaat op 197. Cf. Van der Mandere, Export‐Centrale, 16‐18; 
Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 122‐123. 
56 Te weten H.C. Dresselhuys en C. van Lennep (Nederlandsche Tuinbouwraad), K.J.A.G. Baron Collot d’Escury 
(Algemeene Nederlandsche Zuivelbond), J. Luden (Vereeniging voor den Geldhandel), Vissering (DNB), J.C.L. 
Vlaanderen (president van de Maatschappij van Nijverheid), S.P. van Eeghen (Amsterdamsche Kamer van 
Koophandel en Fabrieken) en  E.P. de Monchy Rzn., zijn Rotterdamse tegenhanger. 
57 Ook het LEB had een afvaardiging naar deze vergadering gestuurd. 
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gezelschap had besloten dat een te grote invloed van de NOT in het algemeen en Van Aalst 
in het bijzonder in de op te richten NV geen van hun belangen ten goede zou komen, en dat 
het daarom van groot belang was de touwtjes stevig in eigen handen te houden. Dus toen er 
op 2 april gestemd moest worden over wie er in de ‘kleine commissie’, die de structuur van 
de  nieuwe  NV  zou  bepalen  en  haar  statuten  opstellen,  zou  zetelen,  was  het  al  een 
uitgemaakte  zaak dat deze uit de  samenzweerders bestond,  aangevuld met –  als  kus des 
doods – Van Aalst. Toen Vissering met nauwelijks verholen blijdschap bovendien Schim van 
der  Loeff  tot  voorzitter  van  de  kleine  commissie  bombardeerde,  en  deze  laatste 
aankondigde dat  in het pand van de Commissie van Bijstand, bijgestaan door de secretaris 
van de Commissie van Bijstand, zou worden vergaderd, kreeg Van Aalst pas definitief door 
hoezeer hij door Posthuma, Kröller en Vissering  in het ootje genomen was.58 Aanvankelijk 
hoopte  Van  Aalst  nog  dat  het  allemaal  wel mee  zou  vallen:  de  plannen  van  de  kleine 
commissie  zouden  immers door de volledige vergadering – waarin hij op meer  sympathie 
kon  rekenen  –  goedgekeurd  worden. 59 Posthuma  had  daar  echter  ook  rekening  mee 
gehouden:  zonder  te overleggen met  zijn  collega‐ministers  ('[e]en bewijs opnieuw  van de 
groote samenwerking der Ministers', schamperde Van Aalst) was hij namelijk  in de door de 
‘kleine commissie’ opgestelde concept‐statuten gaan  strepen, knippen en plakken met als 
doel  zichzelf  en  de  Commissie  van  Bijstand meer  verantwoordelijkheden  te  geven  en  de 
invloed van de bredere vergadering te minimaliseren.60  
  Maar juist Posthuma’s poging om de zaak definitief in zijn voordeel te beslissen, gaf 
Van Aalst de gelegenheid om terug te slaan. Op 12 april 1917 – de dag waarop de algemene 
vergadering  zou beslissen over de  concept‐notulen – werden  in de ochtendeditie van het 
Algemeen  Handelsblad  Posthuma’s  wijzigingen  gepubliceerd,  vergezeld  met  gepeperd 
commentaar uit  ‘wel ingelichte’ bron.61 Van Aalst hoopte door het inschakelen van de pers 
de  leden  van  de  voorbereidende  vergadering  die  niet  in  het  Posthuma/Kröller‐complot 
zaten  tot  verzet  te  bewegen. Dat  lukte  heel  aardig:  de  vergadering  van  die  avond werd 
afgezegd  in  afwachting  van  een onderzoek naar Posthuma’s wijzigingen.  Een onverwacht 
neveneffect van Van Aalsts actie was echter dat zowel Posthuma als Treub de volgende dag 
naar de Eerste Kamer werd geroepen om tekst en uitleg te geven over de plannen voor de 

                                                            

58 NA 2.21.261/44: 'Verslag van de vergadering tusschen de Ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 
FInanciën en van Buitenlandsche Zaken, de Commissie van Bijstand inzake de uitvoering van de Distributiewet 
1916, den President van de Nederlandsche Bank, de Vereeniging voor den Geldhandel, de Nederlandsche 
Overzee Trustmaatschappij, het Landbouw Export Bureau, de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, de 
Nederlandsche Tuinbouwraad, de Maatschappij van Nijverheid, de Kamer van Koophandel te Amsterdam, de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam inzake de Concentratie van den Export op Maandag 2 April 1917, des 
namiddags te 3 uur', 1‐2, 8, 13‐19; Dagboek Van Aalst, 2 april 1917, 425; NA 2.06.79/1253: UC 3 april 1917, 
247‐248; NA 2.06.79/1254: UC 10 april 1917, 22. Cf. De Vries, Nederlandsche Bank, 97‐98; Smidt, De regulering, 
51‐52. 
59 Dagboek Van Aalst, 3 april 1917, 427‐429; 4 april 1917, 429. Paul Moeyes beweert dat Treub met Vissering 
samenwerkte om Van Aalst een toontje lager te doen zingen. De door mij onderzochte bronnen (Van Aalsts 
dagboek en de notulen van de vergadering) lijken echter te suggereren dat Treub niet betrokken was in de 
kongsi Posthuma/Kröller/Vissering. Moeyes, Buiten schot, 280. 
60 Dagboek Van Aalst, 12 april 1917, 431‐432; 12 april 1917, 431‐432. Cf. Van Loenhout, 'De NUM in nood', 19‐
20. 
61 Algemeen Handelsblad, 12 april 1917 Ochtendblad. 
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oprichting  van  een  centraal  handelslichaam.62 De  volksvertegenwoordiging  was  namelijk 
niet gekend  in de plannen van de ministers, en  legde daarom Posthuma bij de eerste de 
beste  gelegenheid  het  vuur  na  aan  de  schenen.  De  Twentse  industrieel  en  Vrij  Liberaal 
Kamerlid D.W. Stork sprak, namens een Kamermeerderheid, de vrees uit dat de Centrale alle 
vrije handel onmogelijk zou maken ten faveure van een in de vorm van de Centrale verenigd 
kartel van machtige  zakenlieden. Posthuma moest moederziel alleen de Centrale‐plannen 
verdedigen (Treub had zijn leugenachtige collega kennelijk aan zijn lot overgelaten), en deed 
dat op een dermate knullige wijze dat de Eerste Kamer een motie aannam die de minister 
verbood  de  plannen  uit  te  voeren.  Een  Centrale  zou  er  pas mogen  komen  na  uitvoerige 
beraadslaging  in  'beide  takken  der  Volksvertegenwoordiging',  en  alleen  middels  een 
'speciale wet', dus na stemming.63 
  Johan de Vries en  Johannes Houwink ten Cate beweren met de grootste stelligheid 
dat Van Aalst hiermee zijn zin kreeg: de Centrale was na de uitspraak van de Eerste Kamer 
voorlopig dood en begraven. Van Aalst  zou  fel  tegenstander  zijn geweest van de plannen 
omdat deze wel ten koste zouden moeten gaan van zijn eigen machtspositie en die van de 
NOT, en zou daarom zijn uiterste best hebben gedaan om de Centrale te saboteren.64 Uit het 
bovenstaande  blijkt  echter  dat  niets minder waar  is; Van Aalst wilde  alleen  tot  elke  prijs 
voorkomen dat Posthuma een door hemzelf en Kröller gedomineerde NV er door heen zou 
drukken  die  de  NOT  overvleugelde, met  alle  economische  en  politieke  gevolgen  (ook  – 
vooral – voor zichzelf en voor “Amsterdam”) van dien.65 
  Met het sneuvelen van het plan‐Kröller/Posthuma leek echter ook de Centrale als het 
kind met het badwater te zijn weggegooid, en dat was volgens de Uitvoerende Commissie 
bepaald niet de bedoeling. De UC was namelijk unaniem vóór meer eenheid en coördinatie 
in het voeren van buitenlandse handel, maar wilde zich simpelweg niet overgeven aan een 
door  Posthuma  en  Kröller  gedomineerde  exportorganisatie.66 Ook  DNB  was  een  groot 
voorstander, omdat deze met zorg had aangezien hoe veel en onzorgvuldig er door banken 
en  zelfs door Vereenigingen  aan het buitenland  geleend werd. Vissering hoopte dat door 
middel van een Centrale er zo veel mogelijk op goed‐voor‐goed basis geruild zou worden, 
zonder dat er betalingen of leningen aan het buitenland aan te pas zouden komen. Mocht er 
toch kredietverlening nodig zijn of schatkistpapier als betaling aangenomen, dan hoopte hij 
dat  zijn DNB,  of  een  nieuw  op  te  richten  bank,  dat  betalingsverkeer  in  goede  banen  zou 
kunnen leiden.67 En ook het LEB liet weten voor een strakke centralisering te zijn.68 Tenslotte 
hadden ook ministers Treub en Posthuma zich, ondanks hun opnieuw opgelaaide rivaliteit, 
beiden  gecommitteerd  aan  verdere  centralisatie.  De  uitspraak  van  de  Eerste  Kamer 

                                                            

62 Handelingen EK 1916‐1917, 13 april 1917, 442. Cf. Smidt, De regulering, 52. 
63 Handelingen EK 1916‐1917, 26 april 1917, 509‐521, citaten op achtereenvolgens 511‐512 en 520‐521. Cf. 
Smidt, De regulering, 52; Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 124; Van der Mandere, Export‐Centrale, 25‐26; 
Moeyes, Buiten schot, 281. 
64 De Vries, Nederlandsche Bank, 98; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 28. 
65 Dit blijkt uit het rapport dat Townley hierover aan Londen stuurde: BNA FO 371/2973, 78310: Townley aan 
Balfour, 13 april 1917 no. 104, 'Very Confidential'. 
66 NA 2.06.79/1254: UC 27 april 1917, 178‐179, citaat op 178. Cf. Dagboek Van Aalst, 26 april 1917, 441‐442. 
67 De Vries, 'De Generale Thesaurie', 343‐344; Van der Mandere, Export‐Centrale, 101. 
68 Smidt, De regulering, 50‐51. 
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betekende echter dat voortaan ook het parlement, waarbinnen een grote weerstand tegen 
centralisatieplannen  bleek  te  bestaan,  voor  het  eerst  een  belangrijke  rol  opeiste  in  het 
vormgeven van de handelspolitieke organisatie van Nederland. 
 
9.3 – De NUM, de NOT en de afdeling Crisiszaken 
 
Na  de  dramatisch  verlopen  Eerste  Kamerzitting  van  26  april  1917  besloten  Treub  en 
Posthuma  daarom  tijdelijk  de  strijdbijl  te  begraven  in  een  poging  de 
volksvertegenwoordiging  voor  het  idee  van  een  Centrale  te winnen. Met  karakteristieke 
snelheid  formuleerde  Treub  een  wetsvoorstel  met  een  Memorie  van  toelichting,  dat, 
ondertekend door hemzelf, Posthuma,  Loudon, minister  van Oorlog Bosboom en minister 
van  Koloniën  Pleyte,  op  5 mei  aan  de  Tweede  Kamer  werd  aangeboden;  een  zeldzaam 
eendrachtig  optreden  van  de  ministersploeg,  waarschijnlijk  mogelijk  gemaakt  door 
bemiddeling van Cort van der  Linden.  In het voorstel vroeg de  regering de Kamer haar  in 
staat  te  stellen  ‘maatregelen’  (die  verder  niet  gespecificeerd  werden)  te  nemen  ‘ter 
centraliseering  van  de  leiding  van  het  goederenverkeer  naar  het  buitenland’  om  aldus 
binnenlands verbruik en export beter met elkaar in evenwicht te brengen en in ruil voor elke 
uitvoer  van  het  ontvangende  land  compensaties  in  de  vorm  van  nuttige  invoer  te  eisen. 
Daarbij werd opgemerkt dat als de export van goederen een meeropbrengst zou opleveren 
ten opzichte van verkoop in eigen land, de regering daar een deel van zou opeisen. Tenslotte 
bevatte het wetsvoorstel de belofte dat de regering voor een bedrag van 20 miljoen gulden 
garant  zou  staan  voor  mogelijke  verliezen  bij  banktransacties  die  verband  hielden  met 
export (bijvoorbeeld het disconteren van schatkistpapier of het belenen van effecten), mits 
deze via DNB of een speciale, nieuw op  te  richten Exportbank verbonden aan de Centrale 
zouden verlopen. In de begeleidende Memorie van Toelichting somde het ministerskwintet, 
om scepsis in de Kamer voor te zijn, alvast de argumenten op waarom de Centrale de vorm 
van  een  NV  zou  moeten  hebben.  Zij  benadrukten  de  noodzaak  dat  ‘verstandig 
koopmanschap’  de  Centrale  zou  leiden,  zodat  deze  niet  door  ‘ambtelijke  starheid  en 
stroefheid’ gehinderd zou worden. De inrichting van de N.V. zou dan ook ‘geregeld [moeten 
worden] door vertegenwoordigers van  landbouw, nijverheid en handel zelven’, die  immers 
het  best  ‘met  de  belangen  en  eigenaardigheden  der  verschillende  takken  van  het 
Nederlandsche  bedrijf  […]  rekening  [kunnen]  houden’. De  heren  volksvertegenwoordigers 
werd  tenslotte  het  voorbeeld  van  de  NOT  voorgespiegeld,  deze  NV  werkt  immers,  zo 
vermeldt de Memorie, ‘op loffelijke wijze’ voor het algemeen belang.69 
  De Tweede Kamer  liet  zich echter niet  zo makkelijk overtuigen, en ook onder veel 
belangenorganisaties  in Nederland deed het voorstel nogal wat stof opwaaien. De regering 
werd  bedolven  onder  pamfletten,  adressen  en  smeekschriften, waarvan  de meesten  –  in 
navolging van de Eerste Kamer – vooral bang waren dat de regering alle vrije handel met het 
buitenland onmogelijk  zou willen maken.70 Binnen de  volksvertegenwoordiging  zelf waren 

                                                            

69 Handelingen TK 1916‐1917 kamerstuknummer 432 ondernummer 2, '[O]ntwerp van wet, houdende 
bijzondere maatregelen ten aanzien van het goederenverkeer naar het buitenland, 5 mei 1917; idem 
kamerstuknummer 432 ondernummer 3, 'Memorie van Toelichting’, 5 mei 1917, 2‐4. Cf. Smidt, De regulering, 
52‐53; Ritter, De donkere poort II, 270. 
70 De Monchy, 'Commerce and Navigation', 131; Van der Mandere, Export‐Centrale, 19, 38‐39. 
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veel  leden wel  overtuigd  van  het  nut  van  een  strakkere  organisatie  van  de  buitenlandse 
handel, maar zij waren bang dat regering alle inkomsten naar zich toe zou willen trekken; de 
staat zou gaan functioneren als OW‐er (“Oorlogswinstmaker”), zoals minister Treub het zelf 
ietwat ongelukkig  formuleerde. Ook  verzetten  veel Kamerleden  zich  tegen het  feit dat er 
gekozen was voor de vorm van een particulier bedrijf met  zakenlieden aan het  roer,  juist 
omdat de desorganisatie en de misstanden  in de buitenlandse handel voor een belangrijk 
deel te wijten waren aan het feit dat men de private sector te veel zijn eigen gang had laten 
gaan.71 

Opvallend is dat ook de vergelijking die werd gemaakt met de NOT de nodige wrevel 
opwekte. Uit de discussie rondom de Centrale bleek namelijk dat de Trustmaatschappij maar 
weinig populair was  in parlementaire kringen. De  toenemende kritiek die  in 1917 over de 
Trustmaatschappij was uitgegoten – en Van Aalst had verleid tot zijn NOT‐“opstand” – was 
kennelijk ook doorgedrongen  tot beide Kamers. Stork, één van de critici van het Centrale‐
voorstel,  roemde  bijvoorbeeld  de  ‘groote  verdiensten’  van  de  Trustmaatschappij‐
bestuurders,  maar  merkte  daarbij  wel  op  dat  hij  het  sterke  vermoeden  had  dat  haar 
bestuurders  ‘niet  zoo  belangloos  [zijn]  als men wel  eens  vermoed  heeft’.  E.M.  Teenstra, 
landbouwspecialist  van de Vrijzinnig‐Democraten, was een  stuk  feller  in  zijn  kritiek op de 
NOT en spoorde de regering aan om  inzake de Centrale toch vooral niet haar voorbeeld te 
volgen:  
 

De beste waarborg voor onpartijdigheid is, dat de Regeering het zelf doet. De democratie 
zal in de naamlooze vennootschap zoek zijn, de aandeelhouders zullen weinig hebben te 
zeggen. Eenige bonzen, groote mannen, zullen de  lakens uitdeelen en de kleinen zullen 
mogen toekijken. De bonzen zullen beslissen wie commissarissen zijn, wie de aandeelen 
zullen  krijgen  en  de  geheele  productie  en  export  zal  komen  in  handen  van  een 
economisch koninkje. Wij hebben daarvan het voorbeeld in de N.O.T. [...]. De N.O.T., dat 
is  de  heer  C.J.K.  van Aalst  en  niemand  heeft  er  verder  iets  over  te  zeggen,  terwijl  de 
klachten over de N.O.T. algemeen zijn. De N.O.T. mag haar verdiensten hebben gehad en 
nog  hebben, maar  als men  het  oor  te  luisteren  legt,  dan  hoort men  zeer  gegronde 
klachten. Van democratie is in elk geval de N.O.T. het omgekeerde. Aan deze misstanden 
moet m.i. ten spoedigste een einde worden gemaakt. De Minister van Landbouw moet 
contrôle krijgen over den  invoer en moet  iederen  invoer goedkeuren en de Minister van 
Landbouw  en  niet  de  naamlooze  vennootschap  moet  aansprakelijk  zijn  voor  den 
import.72 

 
De ministers  namen  de NOT‐kritiek mee  in  een  gewijzigd wetsvoorstel, wat  zij  op  16  juli 
1917 aan de Kamer aanboden. Daarin werd de rol van de op te richten N.V. beperkt tot het 
‘voorzien in en tusschenkomst te verleenen bij den uitvoer van goederen uit Nederland en te 
bevorderen, dat tegenover dien uitvoer goederen worden ingevoerd, waaraan hier te lande 
behoefte bestaat'. Deze formulering moest de angst bezweren dat de NV een staatsmoloch 

                                                            

71 Handelingen TK 1917, 19 juli 1917, 82‐83. Citaat van Treub (‘Daardoor zal de Staat zelf misschien worden 
gemaakt tot O.W.’er, maar hoe meer hij dit wordt des te aangenamer zal mij dit zijn’) uit Van der Mandere, 
Export‐Centrale, 18. Cf. Ritter, De donkere poort II, 270‐271. 
72 Handelingen TK 1916‐1917, 24 juli 1917, 137. Cf. Handelingen TK 1917, 19 juli 1917, 98; idem, 20 juli 1917, 
120. 
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zou  worden,  die  elke  vrije  handel  onmogelijk  zou maken.  Parallel  hieraan  werden  vage 
plannen gepresenteerd voor een “importcentrale”, die de NOT deels zou kunnen vervangen. 
Daarop  dienden  vrijzinnig‐democraten  E.  van  Berensteyn  en  H.P.  Marchant  een 
amendement  in waarin zij de regering opriepen om direct, dus zonder  invloed van NV’s of 
van  Crisisinstellingen,  de  leiding  op  zich  te  nemen  ‘zoowel  van  den  invoer  als  van  den 
uitvoer’; zij zou voortaan, rekening houdend met het algemeen belang, moeten bepalen wat 
toelaatbare en zinvolle export was en daarom ook welke producten het meest nuttig waren 
om  in te voeren.73 Posthuma vond dat er  ‘in theorie zeker  iets […] te zeggen’ viel voor het 
opheffen  van  de  NOT  en  het  onder  directe  regeringsinvloed  brengen  van  de  hele 
buitenlandse handel. ‘[D]och’, betoogde hij, ‘we moeten niet vergeten, dat de N.O.T. reeds 
plm. drie jaar werkt en het zeker op groote bezwaren, vooral buitenlandsche, zou stuiten, de 
gemaakte afspraken van de N.O.T. op een ander lichaam over te brengen'. Bovendien kon de 
regering, aldus Posthuma, dankzij de Schepenvorderingswet nu al flinke  invloed uitoefenen 
op wat  er  precies  van  overzee werd  aangevoerd.74 Daarmee waren  de  plannen  voor  een 
importcentrale weer  van  tafel. Maar  om  de  bezwaren  tegen  een  al  te  zelfstandige  en  ‐
zuchtige  Export‐Centrale  –  die  eind  juni  officieel  de  naam  Nederlandsche  Uitvoer 
Maatschappij  (NUM)  toebedacht  kreeg75  ‐  te  temperen,  werd  haar  beleid  afhankelijk 
gemaakt van goedkeuring van hetzij Posthuma  (inzake goederenhandel) en Treub  (wat de 
financiële  zaken  betrof).  Tenslotte  werd  plechtig  beloofd  dat,  zodra  de  Centrale  door 
gewijzigde  (internationale)  omstandigheden  overbodig  zou  zijn  geworden,  deze  –  na 
stemming in de Kamer – weer opgeheven zou kunnen worden.76 
  Met  deze  mededelingen  leek  het  merendeel  van  de  kritische  parlementariërs 
gerustgesteld; een gloedvol betoog van Treub, waarin hij nogmaals de nadruk  legde op de 
negatieve effecten die volgens hem zouden uitgaan van al te grote regeringsinvloed op de 
NUM,  deed  de  rest. Wel  eiste  de  Kamer,  via  haar  Voorlopig  Verslag,  dat  er  een  strikte 
scheiding  zou  worden  aangebracht  tussen  de  NUM  en  de  binnenlandse  distributie  van 
levensmiddelen, om zo te voorkomen dat op export beluste NUM‐magnaten te veel zouden 
uitvoeren en  te weinig  in Nederland  zouden  laten.77 Met deze aanpassing kon er eindelijk 
een meerderheid  in  beide  Kamers  gevonden worden  voor  de,  inmiddels  flink  uitgeklede, 

                                                            

73 Handelingen TK 1917 Bijlagen, kamerstuk 68 ondernummer 5: 'Amendement van de heeren van Berensteyn 
en Marchant', 16 juli 1917. 
74 Handelingen TK 1917, 25 juli 1917, 151‐158, 160‐172, citaat op 161. Cf. Van der Mandere, Export‐Centrale, 
125‐126. 
75 Handelingen TK 1917 Bijlagen, kamerstuknummer 68 ondernummer 3: Conceptstatuten 'Nederlandsche 
Uitvoermaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage', 27 juni 1917. 
76 Handelingen TK 1917 Bijlagen, kamerstuknummer 68 ondernummer 2: 'Gewijzigd ontwerp van wet', n.d.; 
idem, kamerstuknummer 68 ondernummer 6: Posthuma aan Tweede Kamervoorzitter D. Fock, 16 juli 1917, 
met bijgevoegd 'Nota van wijziging'. Cf. Handelingen TK 1917 Bijlagen, kamerstuknummer 68 ondernummer 
10: 'Amendementen van de Commissie van Rapporteurs', 17 juli 1917; idem, kamerstuknummer 68 
ondernummer 14: 'Gewijzigd amendement van de heeren Van Beeresteyn en Marchant', 25 juli 1917: 
Posthuma 'heeft verklaard, dat voor dezen bewindsman onaannemelijk is de centraliseering van in‐ en uitvoer 
in een Regeeringsbureau, maar daarentegen geen bezwaar heeft tegen den vorm van eene vereeniging’. Cf. 
Van der Mandere, Export‐Centrale, 32‐33. 
77 Citaat uit Van der Mandere, Export‐Centrale, 131. Cf. Handelingen TK 1917 Bijlagen, kamerstuknummer 68 
ondernummer 4: 'Verslag', 12 juli 1917. 
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Centralisatieplannen78,  en  op  1  september  1917  werd  de  wet  ‘houdende  bijzondere 
maatregelen  ten  aanzien  van het  goederenverkeer naar het buitenland’  in het  Staatsblad 
(no. 576) genoteerd.79 

De NOT begroette de oprichting van de NUM met een mengeling van opluchting en 
vrees. Opluchting omdat, schijnbaar, een grote stap was gezet richting verdere centralisatie 
en  eenheid,  maar  vrees  omdat  de  nieuwe  instelling  en  de  Trustmaatschappij  wel  eens 
zouden  kunnen  botsen.  De  NUM‐bestuurders 80  meldden  zich  echter  al  snel  na  de 
daadwerkelijke  oprichting  op  het  UC‐hoofdkwartier,  benadrukten  daar  hun  wens 
gezamenlijk op te trekken en stelden zich daarbij, tot spinnende tevredenheid van Van Aalst 
en de zijnen, uiterst deemoedig op. Nu goede samenwerking tussen NUM en NOT verzekerd 
was,  leek  handelspolitiek  Nederland  eindelijk  een  gesloten  front  tegenover  het  boze 
buitenland te kunnen vormen.81  

De schok was daarom des te groter toen begin september bleek dat Posthuma, in het 
diepste geheim, ook eigen centralisatieplannen had naast die hem min of meer door Treub 
waren opgedrongen.82 Want parallel aan de oprichting van de NUM, die zich vooral met de 
(ruil)handel  met  het  buitenland  zou  bezighouden,  besloot  hij,  mede  als  reactie  op  het 
Aardappeloproer,  de  economische  maatregelen  gericht  op  het  binnenland  meer  te 
centraliseren.83 In juli 1917 nam hij daartoe de organisatie van zijn departement grondig op 
de  schop, met  als doel een  administratieve  scheiding  aan  te brengen  tussen de  'gewone' 
werkzaamheden die ook  in  vredestijd plaatsvonden  en de  'crisis'‐werkzaamheden die  zijn 
ministerie in verband met de oorlog ‐ in het bijzonder na februari 1917 ‐ op zich had moeten 
nemen. Deze reorganisatie  leidde op 12 september 1917  tot de oprichting van een aparte 
afdeling 'Crisiszaken' die zeven onderafdelingen ging tellen: Algemeene Zaken, Volksvoeding, 
Landbouw, Nijverheid, Scheepvaart, Veevoer‐controle en  Inspectie. Crisiszaken, zo was het 
plan,  zou  het  opperbevel  voeren  over  het  snel  uitdijende  regerings‐distributie‐apparaat. 
Want naarmate aan steeds meer zaken gebrek ontstond werden voor steeds meer goederen 

                                                            

78 De Tweede Kamer stemde op 26 juli 1917 over de maatregel, waarbij 44 stemmen voor en 26 tegen werden 
geteld. De Eerste Kamer stemde op 30 augustus 1917: 24 voor en 4 tegen. Volksmaars, 'In‐, uit‐ en doorvoer', 
92; Van der Mandere, Export‐Centrale, 36; Esveld, Treub, 138. De beraadslagingen duurden mede zo lang 
omdat zij eerst werden onderbroken door verkiezingen in het kader van de Grondwetswijziging 1917, die 
overigens maar zeer weinig veranderingen in de samenstelling van de Kamer brachten (‘laat zitten wat zit’, was 
het motto), en vervolgens door het zomerreces (De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 180‐181). 
79 De Monchy, 'Commerce and Navigation', 131. De NUM kon niet meteen per 1 september worden opgericht: 
eerst moesten er – de Uitvoer‐Maatschappij was immers een particulier bedrijf ‐ investeerders worden 
gevonden die het benodigde kapitaal (5 miljoen gulden) bijeen zouden brengen. Dat proces was pas half 
oktober voltooid, waarna de oprichtingsvergadering kon plaatsvinden. De Monchy, 'Commerce and 
Navigation', 131‐132; Ritter, De donkere poort II, 272‐273. 
80 Het bestuur van de NUM bestond uit president‐commissaris S. de Graaff en de leden C. van Lennep 
(secretaris van de Nederlandsche Tuinbouwraad), Joh. G. Heyl; K. Huysinga (oud‐directeur bierbrouwerij te Den 
Haag), A. den Arend (directeur van het Centraal Administratie‐Kantoor voor Levensmiddelen) en J.L. La Gro, 
voor financiële aangelegenheden. De NUM was gevestigd op de hoek van de de Lange Vijverberg en de 
Kneuterdijk in Den Haag. Ritter, De donkere poort II, 272‐273; Keller, Crisiscommissies, 10. 
81 NA 2.06.79/1261: UC 16 november 1917, 138‐146; UC 23 november 1917, 185; NA 2.06.79/1262: UC 4 
december 1917, 44. 
82 NA 2.06.79/1259: UC 4 september 1917, 23‐24. 
83 Van der Mandere, Export‐Centrale, 8, 12‐13. 
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uitvoerverboden afgekondigd en nam de regering maatregelen – net als ze dat eerder in het 
geval van brood had gedaan – om het beschikbare  zo optimaal mogelijk en  tegen  zo  laag 
mogelijke prijzen te verdelen. Inzake goederen die in Nederland zelf werden geproduceerd, 
gekweekt  of  geslacht  zou  Crisiszaken  samenwerken  met  het  al  bestaande  geheel  aan 
Vereenigingen en Rijkscommissies van Toezicht, om zo  inzicht te krijgen  in productiecijfers 
en  voorraden.  Aan  het  hoofd  van  het  nieuwe  departement  stond  overigens  geen 
topambtenaar: de  leiding over dit onderministerie aan de Haagse Kneuterdijk 8 was door 
Posthuma  overgedragen  aan  de  Commissie  van  Bijstand,  'daar  hare  leden  met  de 
voorkomende  vraagstukken  zich  in  hunne  hoedanigheid  van  lid  der  Commissie  reeds 
vertrouwd hadden gemaakt en zodoende als van zelf als  leiders waren aangewezen',  legde 
Posthuma later in de Kamer uit.84  

Deze mededeling veroorzaakte binnen de UC‐gelederen nogal wat beroering. Want, 
aldus Van Aalst, de nieuwe rol van de Commissie van Bijstand –  lees: Kröller – zorgde voor 
een, vooral met het oog op de oprichting van de NUM,  zeer ongewenste vermenging van 
functies.  De  Commissie  van  Bijstand  had  namelijk  al  een  zeer  grote  invloed  op  het 
uitvoerbeleid van de Vereenigingen en de UC was dan ook bang dat Posthuma in Crisiszaken 
een  interne concurrent voor de nieuwe NUM had geschapen.85 Zo kregen de Duitsers toch 
weer de gelegenheid om  twee Nederlandse  instanties  tegen elkaar uit  te  spelen, waarvan 
één ook nog eens geleid werd door Kröller en co. en de expliciete steun van de minister van 
Landbouw had. 
 
9.4 – Kolen en krediet 
 
Ook in Berlijn werden pogingen ondernomen om de NUM de pas af te snijden. De angst dat 
Nederland dankzij de NUM een veel strikter handelsbeleid zou gaan voeren, werd bovendien 
nog verergerd door het feit dat Duitse pogingen om de eigen in‐ en uitvoer te harmoniseren 
en zo hun neutrale buurman tot forse concessies te dwingen teniet werden gedaan door het 
structurele  tekort  op  de  Nederlands‐Duitse  handelsbalans. 86  Johannes  Kriege  van  het 
Auswärtiges Amt becijferde bijvoorbeeld dat er  in de maanden april  tot en met  juni 1917 
voor 88,8 miljoen gulden was geïmporteerd uit Nederland, significant minder dan in de jaren 

                                                            

84 Handelingen TK 1917‐1918, Bijlagen. Kamerstuknummer 243 ondernummer 6: 'Verhooging hoofdstuk X voor 
1917 en aanvulling en verh. van hoofdstuk X v. 1916 (Beschikbaastl. levensmiddelen): Memorie van Antwoord, 
18 januari 1918, 39. De Afdeling Crisiszaken werd opgericht bij ministeriële beschikking van 12 september 
1917, Staatscourant 214. Doel en organisatie van de nieuwe afdeling werden aan belanghebbenden per 
circulaire (afd. A3 no. 1409) meegedeeld, ook de NOT kreeg er één (zie NA 2.06.079/1259: UC 14 september 
1917, 135‐136. Cf. Moeyes, Buiten schot, 285; Van Meurs, 'Levensmiddelen‐politiek', 234; Van IJsselmuiden, 
Binnenlandse Zaken, 184; Van Loenhout, 'De NUM in nood', 20. 
85 NA 2.06.079/1256: UC 12 juni 1917, 86‐87. De invloed van de Commissie van Bijstand bleek bijvoorbeeld ook 
bij de export van koeien naar Duitsland (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk). Eigenlijk had deze zaak door het LEB 
geregeld moeten worden, maar die hadden toevallig net ruzie met de Duitse onderhandelaars over de betaling 
van een net door Nederland geleverde lading julienne. Gelukkig voor die laatsten bleek de Commissie van 
Bijstand wél bereid tot onderhandelen over de koeien; de LEB had in deze het nakijken. NA 2.06.079/1257: UC 
15 juni 1917, 124‐125. Cf. Smidt, De regulering, 42‐43. 
86 BAP RdI/18838, 27‐33: 'Niederschrift über die 24. Sitzung der DHH', 10 april 1917 [HAS]. Cf. Ritter, De 
donkere poort II, 273; Van Loenhout, 'De NUM in nood', 22‐23. 
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daarvoor,  maar  nog  altijd  een  flinke  hoeveelheid. 87  De  export  naar  Nederland,  sterk 
verminderd door slechte weersomstandigheden en het “Hindenburg‐programma”, bedroeg 
in diezelfde maanden slechts 17,3 miljoen gulden: maandelijks was er dus een handelstekort 
van  bijna  24  miljoen  gulden.  Het  resultaat  was  dat  de  wisselkoers  van  de  Reichsmark 
tegenover de gulden, die door de werking van ZEG en ALGIMEX  in 1916 enigszins tot staan 
was gebracht, na maart / april 1917 opnieuw in vrije val raakte. Nu de kans aanwezig was dat 
dankzij  de NUM  Nederland  fors  hogere  prijzen  voor  haar  goederen  zou  vragen,  vreesde 
Berlijn de  rampzalige  gevolgen  van een  inzakken  van de  agrarische  import uit Nederland, 
vooral voor het Ruhrgebied.88 
  Na  topoverleg  tussen het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, de ZEG en de 
Reichsbank werd daarom besloten dat het van het grootste belang was om de NUM voor te 
zijn  en  te  proberen  Nederland  voor  een  fait  accompli  te  stellen  dat  de wisselkoers  zou 
stabiliseren,  de  export  van  belangrijke  voedingsmiddelen  zou  garanderen  en  de 
Nederlanders  zou  verplichten  geld  aan Duitsland  te  blijven  uitlenen. Daarom  stuurden  zij 
speciaal afgezant Carl Melchior, hoofd van de juridische afdeling van de bank Warburg & CO. 
naar Nederland, met als opdracht om samen met de Deutsche Handelsstelle im Haag en Carl 
Gneist  te onderhandelen over een nieuw economisch akkoord met Nederland. Het  ideale 
excuus om ook de Nederlanders aan de onderhandelingstafel te krijgen was het feit dat het 
Provisorium,  het  in  1916  gesloten  akkoord  dat  als  tegenhanger  voor  het  Agricultural 
Agreement  functioneerde, bedoeld was  als niet meer dan  een  lapmiddel  totdat over  een 
Definitivum kon worden onderhandeld.89 En daar was des te meer aanleiding toe omdat het 
Provisorium  Duitsland  alleen  had  verplicht  tot  en  met  juli  1917  minimaal  200.000  ton 
steenkolen te leveren. Daarna was Berlijn dus vrij om de kolenkraan zo ver open of dicht te 
draaien  als  zij  dat wilde.90 De  onderhandelingen  die  hierop  volgden,  zijn wellicht wel  het 
meest  tragische voorbeeld van de voortdurende Babylonische  spraakverwarring  tussen de 
verschillende Nederlandse Crisisinstellingen, waarin ook de NOT – en met name Van Aalst – 
een belangrijke rol speelde. 
  Half juli 1917, nog ruim voor de officiële oprichting van de NUM, begonnen de eerste 
besprekingen tussen de Duitse onderhandelaars  (Gneist, Melchior en diverse  leden van de 
DHH) en een Nederlandse delegatie, bestaande uit Kröller – die namens de Commissie van 
Bijstand de  voornaamste  rol had  gespeeld  in de  totstandkoming  van het Provisorium)  en 
Frowein van het Kodibu.91 Na zo’n anderhalve maand onderhandelen waren de gesprekken 
half  september  zo ver gevorderd dat een concept‐voorstel op  tafel  lag: Duitsland  zou aan 
Nederland  250.000  ton  steenkool  per maand  verkopen,  en  in  ruil  zou Nederland  zo’n  12 

                                                            

87 Vgl. de cijfers van het Nederlandse ministerie van LNH, die berekenden dat Nederland gedurende 1916 voor 
ongeveer 442 miljoen gulden naar Duitsland had uitgevoerd, tegen 264 miljoen in 1917. NA 2.11.37.24/1176: 
Opgave van de Directie voor Handel en Nijverheid, n.d. 
88 NA 2.21.026.07/3a: AA aan Jencquel, 8 augustus 1917. Cf. BB R901/86759: Telegram Gneist aan AA, 23 maart 
1917 en Gneist aan Von Bethmann Hollweg, 30 maart 1917 [SH]. Cf. Smidt, De regulering, 46; Baer, The Anglo‐
German antagonism, 207‐211; Frey, 'Deutsch‐niederländische Wirtschaftsbeziehungen', 106‐107; Frey, 
'Deutsche Finanzinteressen', 348; Frey, Der Erste Weltkrieg, 298‐302. 
89 Frey, Der Erste Weltkrieg, 190. 
90 NA 2.21.026.07/3a: Gneist aan AA, 29 september 1917. 
91 NA 2.02.05.02/137, no. 43: Notulen ministerraad 7 september 1917. 
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miljoen gulden aan krediet per maand verzorgen tot tenminste april 1918. De nog te sluiten 
levensmiddelenovereenkomst  zou  zelfs  tot  en met  augustus  1918 moeten  gelden  –  een 
eeuwigheid gezien de onzekere omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog.92 

Dit voorstel werd vervolgens in Nederland ter goedkeuring aan de regering overlegd: 
het NUM‐wetsvoorstel maakte het onmogelijk om haar te negeren. Dat  leverde al meteen 
een probleem op, want bij de aanvaarding van dat wetsvoorstel op 30 augustus 1918 had 
Treub een – in alle kranten geciteerde – toespraak gehouden waarin hij aankondigde onder 
geen  enkele  omstandigheid  toe  te  zullen  staan  dat  aan Duitsland méér  geld  zou worden 
geleend als nu al het geval was (Nederlandse banken en andere particuliere  instellen, zoals 
de  Vereenigingen,  hadden  op  dat moment  namelijk  al  voor  zo’n  100 miljoen  aan  Duits 
schatkistpapier gekocht), zeker niet als Duitsland minder steenkool zou  leveren dan  in het 
Provisorium was afgesproken.93 Posthuma vond echter de levering van Duitse steenkool van 
levensbelang. Bovendien was de  landbouwminister er heilig van overtuigd dat er op korte 
termijn erg veel vee zou moeten worden uitgevoerd gezien het tekort aan veevoer. Verkoop 
aan Duitsland was de makkelijkste en voordeligste optie, maar zonder kredieten zou Berlijn 
niet  kunnen  betalen.  94 Begin  september  1917  dwong  Treub  zijn ministeriële  collega’s  tot 
een keuze tussen zijn visie of die van Posthuma; opteerden ze voor dat  laatste, dan zou hij 
per  direct  ontslag  nemen.  De  ministerraad  koos  eieren  voor  zijn  geld,  waarop  de 
onderhandelingen  van  de  Commissie  van  Bijstand  en  het  Kodibu  simpelweg  werden 
geannuleerd.95 Vervolgens werd  een  nieuw  onderhandelingsteam  geformeerd,  bestaande 
uit Everwijn  (LNH), Snouck Hurgronje  (BuZa) en  thesauriër‐generaal  L.J.A. Trip  (Financiën). 
Deze commissie werd echter weer aangevuld met  twee experts van buiten op het gebied 
van de binnenlandse voedselvoorziening en de bankwereld,  te weten Kröller – namens de 
Commissie van Bijstand en dus ook het nieuwe onderministerie voor Crisiszaken – en Van 
Aalst.96 

Via  Van  Aalst werd  ook  de NOT weer  betrokken  bij  de Nederlandse  economische 
onderhandelingen met Duitsland. Om te voorkomen dat de Duitse onderhandelaars dankzij 
hun  steenkolenmonopolie  alle  troeven  in  handen  zouden  hebben,  stelde  de  UC  een 
plannetje op. Dat bestond er uit de Britten om hulp, en dus om levering van steenkolen, te 
vragen.97 Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Op dat moment  (herfst 1917) waren de 
NOT en de Britse regering namelijk druk aan het onderhandelen over een oplossing van de 
scheepvaartstremming.98 Gelukkig voor de NOT was de Britse regering graag bereid om een 
eventuele Britse kolenleverantie los te koppelen van die ingewikkelde onderhandelingen, al 
was het maar om de  industrieën  in Nederland die  in het Britse belang werkten  te kunnen 

                                                            

92 NA 2.21.026.07/3a: Gneist en Melchior aan AA, 28 en 30 juli 1917. 
93 Dagboek Van Aalst, 7 september 1917, 491‐492. De betekenis van deze opmerking was overigens ook de 
Duitse onderhandelaars niet ontgaan: NA 2.21.026.07/3a: code‐telegram Gneist aan AA, 31 augustus 1917. 
94 NA 2.21.026.07/3a: Gneist en Melchior aan AA, 3 augustus 1917; NA 2.06.079/1437: Vergadering 
Buitenlandsche Zaken, 16 oktober 1917, 5‐6.  
95 BB R901/86972: telegram Gneist en Melchior aan AA, 1 september 1917 [SH]; Dagboek Van Aalst, 10 
september 1917, 497‐498; 13 september 1917, 501‐502. 
96 Dagboek Van Aalst, 21 september 1917, 510; 22 september 1917, 510‐511; NA 2.06.079/1259: UC 25 
september 1917, 216‐217. Cf. Smidt, De regulering, 47. 
97 Dagboek Van Aalst, 7 september 1917, 492‐493. 
98 Zie hoofdstuk 8, paragrafen 11 en 12. 
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voorzien.99 Londen besloot daarom de NOT een proefzending van 100.000 ton steenkool aan 
te bieden, waarbij de mogelijkheid open werd gelaten dat, als alles goed ging, er nog meer 
zou  komen. Wel  stelde  de  Britse  regering  als  voorwaarde  dat  Nederlandse  schepen  de 
aangeboden steenkolen zouden komen halen.100  

Daarvoor moesten deze schepen een tocht door het Sperrgebiet maken. Treub en de 
UC stelden voor dat Posthuma met de Schepenvorderingswet de benodigde scheepsruimte 
in beslag zou nemen, zodat de kolen snel en efficiënt naar Nederland vervoerd zou worden. 

Maar Posthuma weigerde:  vermoedelijk was hij bang dat hij,  in  geval  van  torpedering en 
verlies aan  schepen en mensenlevens, de  zwarte piet  toegespeeld  zou  krijgen. Treub was 
woedend,  maar  Cort  van  der  Linden  wist  vrede  te  sluiten  en  Posthuma  tot  een 
compromisvoorstel te dwingen. Hij zou scheepsruimte  in beslag  laten nemen als, en alleen 
als,  de  Duitsers  plechtig  zouden  beloven  deze  kolenschepen  met  rust  te  laten. 101 
Buitenlandse  Zaken  zou  dit  opnemen  met  Berlijn,  maar  de  inmiddels  beruchte 
communicatieproblemen  tussen  de  ministeries  –  die  zich  op  loopafstand  van  elkaar 
bevonden –  zorgden er voor dat het versturen van dit bericht  forse vertraging opliep,  tot 
grote woede van Treub en de UC.102 Toen de bewuste brief eindelijk de deur uit was, werd 
duidelijk  dat  Berlijn  absoluut  niet  van  plan was  om  enige  zinvolle  vorm  van  garantie  te 
geven, maar  de  Duitsers  wilden  ook  niet  onredelijk  lijken.  Daarom  stelden  ze  voor  om 
kolenschepen op weg van en naar Groot‐Brittannië te  laten begeleiden door radarschepen; 
één voor, en één achter elk schip. Het typische geluid van zo’n radarschip was namelijk ook 
onder water  goed  te horen en  zou  voor duikbootkapiteins het  teken  zijn om de  schepen 
verder met rust te  laten.103 Het probleem was echter dat er  in Nederland  lang niet genoeg 
radarschepen waren om de benodigde vrachtschepen in een verhouding 2:1 te begeleiden – 
iets waarvan de Duitsers waarschijnlijk zeer goed op de hoogte waren.104 Daarmee was plan 
A van tafel, maar er was ook nog een plan B. 

De UC had via de Commissie voor de Scheepvaart de reders namelijk op de hoogte 
gebracht  van  de  situatie,  in  de  hoop  dat  zij  zich  vrijwillig  zouden  aanmelden  om  de 
steenkolen op te halen. Willem van der Vorm, directeur van de Scheepvaart‐ en Steenkolen 
Mij.  (die  zowel bij de NOT als bij de Britten geen bijster goede  reputatie had)  stelde  zich 
daarop prompt kandidaat om de benodigde scheepsruimte bij elkaar te krijgen  in de hoop 
zijn  naam  te  zuiveren:  zelf  bood  hij  al  direct  de  nodige  schepen  aan.105 Hij werd  daarop 

                                                            

99 BNA FO 371/2973, 157523: Townley aan Balfour, 8 augustus 1917 no. 183; BNA FO 382/1380, 216086: 
Townley aan Balfour, 5 september 1917 no. 245; BNA FO 800/195, 157‐159: Cecil aan Townley, 23 augustus 
1917. Cf. Sanders, British Strategic Planning, 139‐140.  
100 BNA FO 382/1714, 185522: telegram Townley aan Balfour, 24 september 1917 no. 3012; NA 2.21.205.37/19: 
Townley aan Loudon, 15 september 1917, ‘private’, en Loudon aan Townley, 22 september 1917; Dagboek Van 
Aalst, 10 september 1917, 496. 
101 NA 2.06.079/1260: UC 19 oktober 1917, 156‐157; NA 2.06.079/1261: UC 2 november 1917, 6. 
102 Dagboek Van Aalst, 14 september 1917, 503‐504; 14 september 1917, 505; 28 september 1917, 512; 30 
september 1917, 512; 2 oktober 1917, 512; 3 oktober 1917, 512. 
103 NA 2.21.026.07/3a: Gneist en Melchior aan AA, 14 september 1917; NA 2.06.079/1256: UC 11 juni 1918, 6. 
Cf. Smidt, De regulering, 49. 
104 BB R901/86972: Admiraal Hennig von Holtzendorff aan Ludendorff, 2 september 1917 (2x) [SH]. Cf. NA 
2.21.026.07/3a: Gneist aan AA, 24 september 1917; idem: Rosen aan AA, 24 september 1917.  
105 NA 2.06.079/1260: UC 5 oktober 1915, 41‐43. 
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benoemd  tot  speciale  regeringsvertegenwoordiger,  en wist  de  reders  zover  te  krijgen  de 
benodigde  tonnage  beschikbaar  te  stellen.106 Maar  toen  de  Nederlandse  kolenschepen 
gereed  lagen om uit  te varen werd de van de afdeling Crisiszaken verkregen  toestemming 
door het ministerie van Buitenlandse Zaken weer ingetrokken, uiteraard zonder enige vorm 
van  overleg. De  reden  hierachter was  dat  sommige  van  de  betrokken  schepen  gebouwd 
zouden zijn bij werven die Duits staal hadden geïmporteerd, onder voorwaarde dat aan die 
werven gebouwde schepen niet  in dienst van de vijanden van Duitsland zouden varen: de 
vraag was of een oversteek door het Sperrgebiet daar ook onder viel.107 Loudon slaagde er 
echter  in deze zaak met de Duitsers regelen door er op te wijzen dat de bedoelde schepen 
puur in Nederlands belang voeren (ze zouden in ballast vertrekken) en dat hij van de Britse 
regering de  garantie had  gekregen dat de  schepen weer uit Britse havens  zouden mogen 
wegvaren.108 

Maar  toen eindelijk door de  regering alle  lichten op groen waren gezet, begonnen 
enkele van de betrokken reders te morren. Zij verdachten Van der Vorm er namelijk van zijn 
positie  als  officieus  regeringsvertegenwoordiger  te  misbruiken  door  voor  zichzelf  lagere 
verzekeringspremies  te  regelen  dan  voor  de  rest,  en  stiekem  met  de  Britten  te 
onderhandelen  om  retourladingen  bestemd  voor  de  “Relief”  op  zijn  schepen  te mogen 
vervoeren – en niet op die van anderen.109 Dit conflict kon  in den minne worden geschikt, 
waarna  zich  echter weer  een  volgende  aandiende:  de  Britten wilden  de  steenkolen  niet 
consigneren aan het Kodibu maar aan de NOT, omdat deze  laatste bij afgifte rekening zou 
kunnen houden met de Statutory Black List. Het Kodibu wilde daar niet aan, omdat zo de 
kolendistributie  in  Nederland  over  twee  instanties  verdeeld  zou  worden,  met  alle 
rompslomp  van  dien.110 Het  duurde  uiteraard  even  voordat  beide  Crisisinstellingen  een 
compromis konden bedenken dat hun beider autonomie zoveel mogelijk intact liet. Pas toen 
konden – eindelijk – een aantal Nederlandse schepen kon uitvaren om kolen te halen. Alle 
vertragingen hadden er echter voor gezorgd dat het Britse kolenaanbod geen enkele invloed 
meer uit kon oefenen op de Nederlands‐Duitse onderhandelingen.111 

 Omdat Duitsland nu naar believen kon dreigen met een exportstop van  steenkool, 
was de speelruimte van de Nederlandse onderhandelaars zeer beperkt. Op 6 oktober 1917 

                                                            

106 NA 2.06.079/1260: UC 12 oktober 1917, 89‐90; UC 16 oktober 1917, 120. Cf. Ritter, De donkere poort II, 253. 
107 NA 2.06.079/1260: UC 23 oktober 1917, 189‐190, 192. 
108 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 23 oktober 1917, 2‐3; idem: Vergadering 
Buitenlandsche Zaken, 30 oktober 1917, 2; idem: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 13 november 1917, 3; NA 
2.06.079/1260: UC 26 oktober 1917, 221‐222. 
109 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 16 oktober 1917, 4; UC 12 oktober 1917, 89‐90. Cf. 
Dagboek Van Aalst, 28 september 1917, 512; BNA FO 382/1714, 175921: Telegram Townley aan Balfour, 8 
september 1917 no. 2806. Cf. NA 2.06.079/1263: UC 15 januari 1918, 27; UC 22 januari 1918, 105‐106. 
110 NA 2.06.079/1261: UC 23 november 1917, 201; NA 2.06.079/1262: UC 4 december 1917, 54; UC 11 
december 1917, 104‐105; UC 18 december 1917, 132‐133; NA 2.05.23/727, 11993: Commissie van Advies voor 
de Rijkskolendistributie aan Loudon, 8 februari 1918. 
111 Op 21 december 1917 was van de aangeboden 100.000 ton steenkolen nog maar 40% binnen (NA 
2.06.079/1162: UC 21 december 1917, 182). Zowel Moore, Economic Aspects, 15 als Smit, Nederland in de 
Eerste Wereldoorlog III, 53, besteden uitgebreid aandacht aan pogingen om 100.000 ton steenkool uit Groot‐
Brittannië te halen, maar zij hebben geen oog voor de intern‐Nederlandse trammelant die een belangrijke 
factor is in het mislukken van de poging om de onderhandelingen met Duitsland te beïnvloedden. 
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werd een   principe‐akkoord gesloten, waarin Duitsland beloofde tot en met 31 maart 1918 
elke maand minstens 250.000 steenkolen te leveren. Daarnaast verplichtte Duitsland zich tot 
de  levering van 20.000 ton  ijzer en staal per maand, en beloofde zij de uitvoer van andere 
grondstoffen in principe vrij te laten, mits er nuttige goederen voor terug werden geleverd. 
In ruil voor dit alles leverde Nederland een fors krediet: het Bankenconsortium zou voor elke 
ingevoerde ton kolen Fl. 33,‐, en voor elke ton ijzer of staal Fl. 150,‐ aan Reichsschatzscheine 
kopen tegen 5% rente, en daarnaast zou nog een extra krediet worden gegeven aan zowel 
Duitsland als Oostenrijk om de val  van hun wisselkoersen  tot  staan  te brengen: de  totale 
lening aan beide Centrale  landen zou per maand zo’n 15,5 miljoen gulden  (4 miljoen voor 
Oostenrijk‐Hongarije, de  rest  voor Duitsland) bedragen.112 Wel werd overeengekomen dat 
deze lening na de definitieve oprichting van de NUM aan haar zou worden overgedragen en 
door de DNB en de Nederlandse staat gegarandeerd zou worden. Bovendien beloofden de 
Centrale  onderhandelaars,  op  uitdrukkelijk  verzoek  van  Treub  en  Vissering,  tenslotte  dat 
voortaan elke lening die door Duitsers, Oostenrijkers of Hongaren in Nederland zou worden 
aangevraagd,  eerst  door  de  regering  zou  moeten  worden  goedgekeurd:  zonder  deze 
toestemming – geheel passend  in het kader van de NUM‐wet – zouden er dus geen extra 
leningen worden verleend.113 

Het  akkoord  was  echter  voorwaardelijk,  want  afhankelijk  van  de  parallelle 
onderhandelingen  over  een  levensmiddelenakkoord  ter  vervanging  van  de  betreffende 
passages in het Provisorium.114 Deze werden gevoerd door de Commissie van Bijstand en het 
LEB  samen, maar  in de praktijk was het  vooral Kröller die het woord  voerde. De NOT en 
andere betrokkenen werden niet op de hoogte gehouden van de voortgang. De verrassing 
was dan ook groot toen op 10 oktober 1917 de eerste details naar buiten kwamen. Kröller 
bleek  zich  namelijk  te  hebben  gecommitteerd  om  bepaalde  minimum‐hoeveelheden 
(‘Mindestmengen’)    landbouwproducten  te  leveren:  hij  had  Berlijn  bijvoorbeeld  beloofd 
13.050  ton  kaas, 4000  ton boter en 5000 voljarige paarden per half  jaar  te  leveren. Voor 
Duitsland  waren  Mindestmengen  namelijk  oneindig  veel  aantrekkelijker  dan,  zoals 
bijvoorbeeld bij het Provisorium het geval was geweest, een percentage van een door de 
scheepvaartstremming steeds kleiner wordende uitvoer.115  
  Treub, Loudon en de UC  reageerden woedend  toen Kröller bekend maakte wat hij 
had  bekokstoofd.  Zij  vonden  het  ronduit  verwerpelijk  dat  in  een  tijd  van  toenemende 
voedselschaarste er verregaande afspraken waren gemaakt over export naar Duitsland – nog 
verergerd door het  feit dat volgens de  regels van het Agricultural Agreement uitvoer naar 
Duitsland automatisch ook uitvoer naar Groot‐Brittannië betekende –  en hekelden het feit 
dat hij geen open  kaart had willen  spelen over  zijn onderhandelingen. Erger was nog dat 

                                                            

112 NA 2.21.026.07/5: Overeenkomst tussen de Vereeniging voor den Geldhandel en een door de Direction van 
het Disconto‐Gesellschaft in Berlijn vertegenwoordigd consortium van 39 Duitse banken, 23 oktober 1917. Cf. 
Moore, Economic Aspects, 13‐14; Van der Mandere, 'Dagen van crisis en oorlog', 126. 
113 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 23 oktober 1917, 5. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 
306. 
114 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 23 oktober 1917, 6‐7. 
115 NA 2.06.001/4225: CHB 27 september 1917, 2; NA 2.21.026.07/3a: Gneist aan AA, 7 oktober 1917; NA 
2.21.261/45: Loudon aan Van Aalst, 27 oktober 1917 afd. II no. 41753 met bijgevoegd Lebensmittel‐
Abkommen, 10 oktober 1917 'GEHEIM'. Cf. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 35‐36. 
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Kröller  in  dit  geval  waarschijnlijk  niet  op  eigen  houtje  had  gehandeld;  in  de  concept‐
overeenkomst  was  de  hand  van  Posthuma,  heilig  overtuigd  van  het  belang  van  veel 
landbouwexport gezien het  tekort aan veevoer en kunstmest, namelijk duidelijk zichtbaar. 
Ondanks  al  deze  bezwaren  desondanks  werd  op  23  oktober  1917  zowel  het 
kolen/kredietakkoord  als  de  levensmiddelenovereenkomst  formeel  door  de  Nederlandse 
delegatie  ondertekend:  de  kolennood  was  simpelweg  te  hoog  geworden  om  de 
onderhandelingsresultaten een tweede keer te schrappen.116 

Berlijn  liet  na  tekening  aan  haar  onderhandelaars  weten  het  behaalde  resultaat 
‘außerordentlich  günstig‘  te  vinden:  het  financieringsspook  was  weer  even  op  afstand 
gehouden en de  import van vaststaande hoeveelheden voedsel gegarandeerd.117 Bij de UC 
waren  de  reacties  beduidend  minder  enthousiast,  en  dat  lag  niet  alleen  aan  Kröllers 
‘Mindestmengen’.  De  gesloten  overeenkomsten  had  namelijk  ook  desastreuze  gevolgen 
voor de op 15 oktober 1917 officieel opgerichte NUM.   De nieuwe export‐centrale, die de 
functies  van  zowel  het  LEB,  de  Nijverheidscommissie  als  de  Commissie  voor  het 
Handelsverkeer  met  het  Buitenland  zou  overnemen 118 ,  kreeg  namelijk  meteen  de 
verantwoordelijkheid  over  de  juiste  afwikkeling  van  de  beide  Duitse  economische 
akkoorden. Daar was zij niet heel blij mee. Want het doel van de NUM was nu juist om door 
middel van ruiling van goederen kredietverlening zo veel mogelijk te voorkomen, en alleen 
bescheiden  leningen  uit  te  (laten)  geven  ter  ondersteuning  van  de  export. Het  kolen‐  en 
kredietverdrag voorzag echter  in de verstrekking van kredieten  in  ruil voor  (en afhankelijk 
van) import. Het karakter van de NUM veranderde daarmee voordat de organisatie goed en 
wel op poten stond: haar voornaamste taak werd het bedruipen van de financiële kant van 
de export, in plaats van regelingen te treffen voor die export zelf.119 

Maar bovenal zorgde het gesloten akkoord voor een nieuw, maar dit keer in het volle 
licht van de openbaarheid uitgevochten, conflict tussen Treub en Posthuma.120 De aanleiding 
was  een  in  het  kader  van  het  Lebensmittel‐Abkommen  afgesproken  leverantie  van  kaas. 
Treub  eiste  dat  de  betaling  zou worden  geregeld  via  de NUM, maar  Posthuma  stond  de 
Kaasvereeniging toe om contante betaling te vragen. Toen Treub hier achter kwam, werd hij 
witheet  van woede, maar hij  zag hij meteen een mogelijkheid om Posthuma en de  semi‐
ambtelijke  ‘Kröller‐kliek’  die  achter  hem  stond  op  hun  plaats  te  zetten  of  zelfs  geheel 

                                                            

116 NA 2.06.079/1260: UC 12 oktober 1917, 90‐91, UC 19 oktober 1917, 160; UC 23 oktober 1917, 178‐179; NA 
2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 16 oktober 1917, 8‐9. Cf. Dagboek Van Aalst, 12 oktober 
1917, 513‐514; 19 oktober 1917, 524‐526; 5 november 1917, 533. 
117 NA 2.21.026.07/5: AA aan Gneist, 2 oktober 1917.  
118 NA 2.06.079/1261: UC 9 november 1917, 64; UC 16 november 1917, 138‐139; UC 20 november 1917, 160, 
171; UC 27 november 1917, 220; NA 2.06.079/1262: UC 18 december 1917, 156‐157; UC 4 januari 1918, 221. 
De NUM nam per 1 december de im‐ en exportgerelateerde functies van de Nijverheidscommissie over, per 31 
december 1917 de taken van de CHB en per 1 februari 1918 die van de LEB (dat per  1 maart 1918 in liquidatie 
ging). NA 2.06.001/4225: CHB 13 december 1917, 3; NA 2.06.079/1820: NUM aan LEB, 25 januari 1918. 
119 NA 2.21.261/44: Memorandum van La Gro, ‘Algemeen Verlag van de Gestie der Nederlandsche 
Uitvoermaatschappij, van 15 October tot 20 December 1917’, n.d.  
120 Er werd in de Nederlandse pers bijzonder veel aandacht aan deze affaire besteed. Zie o.a. Esveld, Treub, 
139; Ritter, De donkere poort II, 265‐267; Treub, Herinneringen, 362‐363; Smit, Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog III, 37‐38; Moore, Economic Aspects, 14‐15. 
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daarvan  te  verwijderen. 121  Hij  liet  zijn  douaniers  de  kaastransporten  bij  de  grens 
tegenhouden, en vroeg vervolgens  in de Kamer een debat aan waarbij hij zijn ministeriële 
collega zelfs beschuldigde van liegen en het achterhouden van informatie.122 

Parlementsleden reageerden met verbazing en woede op de genante ruzie en wilden 
van Cort van der Linden weten of hij, als Tijdelijk Voorzitter van de Ministerraad, niet meer 
diende te orde houden en meer coördinatie in het beleid afdwingen? De premier verdedigde 
zich door er op te wijzen dat zijn extra‐parlementaire zakenkabinet bestond uit ministers van 
verschillende (partij)politieke overtuiging en dat het dus zinloos, zelfs anti‐democratisch, zou 
zijn  hen  te  dwingen  zich  te  conformeren  aan  één  politieke  lijn  en  dus  een  ‘homogeen 
ministerie’ te vormen.123 Met dit nogal sofistische antwoord beschouwde hij de discussie als 
afgedaan. Ook intern wist hij de zaken te smoren en zowel Posthuma als Treub – die beiden 
een ontslagaanvraag hadden ingediend – te overtuigen in het landsbelang aan te blijven.124 
Als gebaar naar Treub werd daarbij wel afgesproken dat voortaan maatregelen in strijd met 
de  bevoegdheden  of  het  beleid  van  één minister,  niet  door  een  andere minister  zouden 
worden  genomen  dan  na  voorafgaande  beslissing  van  de  Ministerraad. 125  Dat  begin 
december 1917 hardop moest worden uitgesproken dat het wel een goed  idee zou zijn als 
ministers rekening hielden met elkaars beleid, is bijzonder veelzeggend, vond ook de UC. De 
kaasruzie was voor haar het logisch gevolg van een treurig gebrek aan interne communicatie 
aangaande  de  in  oorlogstijd  zo  belangrijke  handelspolitiek;  in  plaats  van  gezamenlijk  te 
overleggen ging iedereen zijn eigen gang. Ook in de semi‐particuliere crisislichamen ontbrak 
het aan gezamenlijk overleg, met desastreuze gevolgen. Pogingen om  tot enige vorm van 
coördinatie te komen waren tot nu toe mislukt: en de bijzonder ondoorzichtige wijze waarop 
over kolen en krediet was onderhandeld hadden het definitieve failliet van de door Loudon 
ingestelde wekelijkse vergadering op Buitenlandse Zaken aangetoond.126 'De samenwerking 
is allemachtig ellendig’, concludeerde Van Aalst dan ook terecht.127  
 
9.5 – De Crisisminister en het potje met vet 
 
Cort  van  der  Linden  was  tot  dezelfde  conclusie  als  Van  Aalst  gekomen  en  trok  op  10 
december 1917, na  zijn edict over  verplichte  samenwerking, nog een  konijn uit  zijn hoge 
hoed: hij  kondigde  in de Ministerraad aan dat hij bij de  koningin  zou  voorstellen om een 

                                                            

121 OP III, map ‘Diary October 1917’: Dagboekaantekening Francis Oppenheimer, 30 oktober 1917; Dagboek 
Van Aalst, 15 november 1917, 536. Citaat uit De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 26 
november 1917, 224. 
122 Handelingen TK 1917‐1918, 4 december 1917, 578‐579 en 12 december 1917, 687‐710. Cf. De Vries, 
'Nederland 1914‐1918', 228‐231. 
123 Handelingen TK 1917‐1918: 'Eindverslag der Commissie van Rapporteurs omtrent de algemeene 
beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1918 (2)’: Memorie van Antwoord van Loudon, 241‐242. Cf. Den 
Hertog, Cort van der Linden, 558‐562; Van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking, 225. 
124 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 28‐29, Smit, 'Leidende personen in Nederland', 36. De rol van 
Wilhelmina wordt genoemd in OP III, map ‘Diary November 1917’: Dagboekaantekening Francis Oppenheimer, 
17 november 1917. 
125 NA 2.02.05.02/137, nos. 58‐60: Notulen Ministerraad 3, 5 en 10 december 1917. 
126 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 10. 
127 NA 2.06.079/1437: Vergadering Buitenlandsche Zaken, 16 oktober 1917 (uitgewerkte notulen), 18. 
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nieuwe  minister  aan  zijn  ploeg  toe  te  voegen.  Deze  Crisisminister  zou  de 
verantwoordelijkheid over alle binnenlandse distributiemaatregelen en aan de buitenlandse 
handelspolitiek gerelateerde zaken moeten krijgen, die tot dan toe aan Posthuma en Treub 
waren  toebedeeld. 128  Zo  zou  automatisch  het  hoofdpijndossier  van  de  pijnlijke  en 
voortdurende strijd tussen Treub en Posthuma, en daarmee ook het lastige ‘homogeniteits’‐
debat,  verdwijnen. 129  Op  het  NOT‐hoofdkwartier  werd  dit  nieuws  bijna  met  gejuich 
ontvangen.  De  Uitvoerende  Commissie  had  zich  de  afgelopen  drie  jaar  groen  en  geel 
geërgerd  aan  het  feit  dat  ministers  allemaal  maar  hun  eigen  gang  gingen,  elkaar 
tegenspraken  en  tegenwerkten  als  dat  in  hun  straatje  paste.  Van  Aalst  had  al meerdere 
keren de vraag gesteld of het nu écht zo moeilijk was om bijvoorbeeld eens in de week koffie 
te drinken of te lunchen en die gelegenheid te gebruiken om beleid op elkaar af te stemmen 
– precies zoals hij deed met NHM‐commissarissen of bevriende Amsterdamse bankiers. De 
ministers leken daar echter geen trek in te hebben, en ook Cort van der Linden weigerde – of 
was, zoals oud‐minister van Financiën Van Gijn beweerde, niet in staat – zijn ministersploeg 
meer homogeniteit op te leggen, ondanks zijn plechtige belofte in de ministerraad.130 

Het voorstel om een Crisisminister te benoemen kwam echter te laat: begin juli 1918 
liep de termijn van het ministerie‐Cort van der Linden af en moesten er nieuwe verkiezingen 
gehouden worden. Een Crisisminister zou dus maar zeer kort de tijd hebben om te proberen 
orde  op  zaken  te  stellen  in  de  ‘janboel’  van  distributie  en  handelspolitiek.131 De  kans  op 
succes was  dus  klein,  die  op  een  onherstelbare  schade  aan  de  politieke  carrière  van  de 
kandidaat des te groter. Posthuma moest daarom op 18 januari 1918 aan de Kamer melden 
dat het niet gelukt was om  'een daartoe geschikt geacht persoon bereid te vinden aan het 
hoofd  van een  [Crisis‐]Ministerie op  te  treden'.132 De Kamer opende daarop de aanval op 
Posthuma, maar Cort van der Linden maakte duidelijk dat het ontslag van de minister ook 
het  ontslag  van  het  kabinet  zou  betekenen. 133  Die  verantwoordelijkheid  wilden  de 
verschillende politieke partijen niet nemen, zeker niet omdat er net een Grondwetswijziging 
was uitonderhandeld waarin onder meer algemeen kiesrecht was opgenomen. Daardoor zou 
een parlementair  kabinet, dat Cort  van der  Lindens  zakenkabinet  zou moeten  vervangen, 
steunen op de wankele basis van het laatste verkiezingsresultaat voor de introductie van het 
algemeen kiesrecht.134 De Kamerleden besloten hun woede dan maar te koelen op het semi‐
ambtelijke  apparaat  rondom  minister  Posthuma,  in  plaats  van  op  de  minister  zelf.  De 
“Amsterdamse”  NOT‐bestuurder  en  Tweede  Kamerlid  Nierstrasz  zag  dit  als  een  ideale 
gelegenheid om Kröller een hak  te  zetten. Hij merkte  giftig op dat het net  leek  alsof het 

                                                            

128 NA 2.02.05.02/137: Notulen ministerraad 10 december 1917, no. 60; Handelingen TK 1917‐1918, Bijlagen. 
Kamerstuknummer 243 ondernummer 6: 'Verhooging hoofdstuk X voor 1917 en aanvulling en verh. van 
hoofdstuk X v. 1916 (Beschikbaarstl. levensmiddelen)’: Memorie van Antwoord, 18 januari 1918, 39. Cf. Van 
IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 185‐186; Den Hertog, Cort van der Linden, 563 
129 Den Hertog, Cort van der Linden, 563‐565. 
130 Dagboek Van Aalst, 24 oktober 1917, 534. 
131 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 30 april 1918, 6. 
132 Handelingen TK 1917‐1918, Bijlagen. Kamerstuknummer 243 ondernummer 6: 'Verhooging hoofdstuk X 
voor 1917 en aanvulling en verh. van hoofdstuk X v. 1916 (Beschikbaastl. levensmiddelen)’: Memorie van 
Antwoord, 18 januari 1918, 39. 
133  Handelingen TK 1917/1918, 11 maart 1918, 1846; Handelingen TK 1917/1918: 19 maart 1918, 2038. 
134 Handelingen TK 1917/1918: 19 maart 1918, 2038. 
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beleid van LNH niet gemaakt werd op het nieuwe ministerie aan de Bezuidenhoutseweg 30, 
maar aan de Kneuterdijk, de zetel van de almachtige Commissie van Bijstand. Posthuma leek 
te zijn verworden tot uitvoerder van het beleid van zijn “adviseur”, aldus Nierstrasz: ‘Kröller, 
le roi, gouverne et Posthuma, le ministre, regne.’ Dat was des te gevaarlijker, omdat koning 
Kröller niet altijd alleen maar het Nederlands belang voor ogen had, zoals ook gebleken was 
uit de recente onderhandelingen over kolen en krediet:  
 

Ik  ben  het met  zijn  economische  politiek  niet  eens  en  ik  zeg  niet  te  veel, wanneer  ik 
uitspreek dat vele Nederlanders het niet eens zijn met hem en meenen, dat de richting, 
waarin hij ons stuurt, gevaarlijk is voor de duurzame economische onafhankelijkheid van 
ons land. 

 
Nierstrasz stelde daarop voor om de Commissie van Bijstand, en  in het verlengde daarvan 
zoveel  mogelijk  andere  semi‐ambtelijke,  nog  altijd  veel  te  onafhankelijke,  export‐  en 
distributieorganen,  te  vervangen  door  officiële  –  en  door  de  Kamer  controleerbare  – 
regeringsinstanties.135 Cort van der Linden kon niet anders doen dan  luisteren, en daarom 
kondigde hij op 23 maart 1918 – enkele dagen na de “Schepenroof” – aan dat de regering 
van zins was om binnenlandse productie en distributie strakker ter hand te nemen: 
 

Zoo spoedig het mogelijk  is en met de vereischte geleidelijkheid  ‐ opdat geen stagnatie 
kome  in  de  voedselvoorziening  ‐  zal  de  dienst  daarvan  voorts  in  deze  zin  worden 
gereorganiseerd,  dat  de  verschillende  bij  de  distributie  werkzame  commissies  en 
vereenigingen, met inbegrip van de Commissie van Bijstand, zullen worden omgezet in of 
vervangen door ambtelijke colleges met scherp omlijnde verantwoordelijkheid.136 

 
Hiermee was het lot van de Vereenigingen definitief bezegeld. Zij zouden vanaf 1 mei 1918 
worden omgezet in Rijkskantoren, geleid en geadministreerd door ambtenaren en bijgestaan 
door  een Commissie  van Advies bestaande uit belanghebbenden; precies omgekeerd  aan 
het  oude  systeem waarbij  belanghebbenden werden  ondersteund  door  ambtenaren.  De 
landbouwproducten die de Rijkskantoren onder beheer hadden, waren  in principe allemaal 
bedoeld  voor  binnenlandse  distributie;  uitvoer  zou,  in  verband  met  het  steeds  sterker 
wordende  gebrek,  steeds minder  kunnen  voorkomen.137 De  Rijkskantoren waren  in  feite 
afdelingen  van  de  afdeling  Crisiszaken  van  het  ministerie  van  LNH.  Die  afdeling  werd 
bovendien losgeweekt van de Commissie van Bijstand, die per 1 april 1918 werd opgeheven. 
Wel werd  Bijstandscommissie‐lid  Schim  van  der  Loeff  benoemd  tot  ambtelijke  secretaris‐

                                                            

135 Handelingen TK 1917/1918, 11 maart 1918, 1846;  Handelingen TK 1917‐1918, Bijlagen. Kamerstuknummer 
243 ondernummer 16‐17: 'Verhooging hoofdstuk X voor 1917 en aanvulling en verh. van hoofdstuk X v. 1916 
(Beschikbaastl. levensmiddelen)’, 183: Motie van Marchant, 21 maart 1918. De Franstalige schimpscheut naar 
de positie van Kröller is overigens een variant op een uitspraak van de Franse politicus en historicus Adolphe 
Thiers, die de rol van de koning in een constitutionele monarchie omschreef als ‘Le roi regne mais ne gouverne 
pas’. Geciteerd in  Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelijkheid, 76, 82. 
136 Handelingen TK 1917/1918, 23 maart 1918, 2189‐2190, citaat op 2190. 
137 Smidt, 'Export van landbouwartikelen', 110. 
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generaal van de afdeling Crisiszaken, maar voor Kröller was er geen plaats meer: hij werd in 
feite ontslagen.138 

In de UC‐vergadering werd het ontslag van Kröller met gemengde gevoelens begroet. 
Crisiszaken en de NOT hadden onder zijn leiding namelijk enkele keren flink gebotst, hetgeen 
alles  te maken  had met  de  zich,  door  de  verslechterende  economische  omstandigheden, 
gestaag uitbreidende regerings‐distributie‐apparaat. Zo besloot de regering in de zomer van 
1917  dat  de  belangrijkste  olie‐  en  vetproducten,  schaars  geworden  door  de 
scheepvaartstremming,  “op de bon” moesten om  te  voorkomen dat de  armsten de  sterk 
gestegen  prijzen  op  de  vrije markt niet meer  zouden  kunnen  betalen. De Commissie  van 
Advies  afd. Oliën en Vetten  (zie hoofdstuk 4) was  immers ontworpen  voor een beperkte, 
maar constante aanvoer.139 Begin september maakte de regering, middels de Distributiewet 
1916,  aanspraak  op  ongeveer  een  kwart  van  de  gecombineerde  distributie  van  vet  en 
margarine door de NOT.140  

Maar  de  afgifte  van  margarine  aan  de  regering  dreigde  de  afspraken  die  de 
margarine‐producenten  met  de  NOT  en  de  Britse  regering  gemaakt  hadden  over  de 
rantsoenering van olie en vet te doorkruisen. De margarine‐fabrieken kregen namelijk meer 
grondstoffen  dan  eigenlijk  afgesproken,  als  zij  een  deel  van  hun margarine  exporteerden 
naar  Groot‐Brittannië.  Om  te  voorkomen  dat  de margarinefabrieken  zich  niet  aan  deze 
afspraak  zouden  kunnen  houden,  had  de  NOT met  de  Nederlandse  regering  en  Londen 
afgesproken dat er maximaal 330  ton per week door de NOT en de  regering  zou worden 
gedistribueerd.  Bovendien  zou  de  regering maximaal  30.000  ton  aan  NOT‐olie  en  vet  in 
voorraad mogen houden voor noodgevallen: meer wilde Londen, nog altijd benauwd voor al 
te grote voorraadvorming met alle risico’s op fraude en smokkel van dien, niet toestaan.141 
Maar  naarmate  de  scheepvaartstremming  voortduurde,  moest  er  meer  en  meer 
gedistribueerd worden. In de herfst van 1917 kondigde de Commissie van Bijstand, toen nog 
heer  en  meester  over  Crisiszaken,  aan  dat  zij  de  binnenlandse  voorraad  eerst  wilde 
aanvullen voordat zij weer uitvoer naar Groot‐Brittannië wilde toestaan. Bovendien wilde de 
CvB de garantie dat van elke lading margarine er minimaal 25% in Nederland zou blijven.142 
Hoewel de UC wist dat deze eisen voor de Britten, nog altijd afhankelijk van Nederlandse 
margarine,  totaal  onacceptabel  waren,  moest  het  (aldus  Hintzen)  ‘met  zachte  hand’ 
optreden: botweg weigeren zou namelijk overkomen alsof de UC de distributie in Nederland 
minder  belangrijk  vond  dan  het  stug  vasthouden  aan  overeenkomsten met  de  Britten.143 
Maar aan de andere kant was de NOT bang dat, als zij zich niet meer aan haar afspraken met 

                                                            

138 Dagboek Van Aalst, 6 mei 1918, 573; NA 2.21.205.37/19: Townley aan Loudon, 14 augustus 1917, ‘private’; 
De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 1 augustus 1918, 226. Cf. Van Meurs, 
'Levensmiddelen‐politiek', 234. 
139 Ritter, De donkere poort II, 151‐152. Cf. NA 2.06.079/1260: UC 9 oktober 1917, 51‐52; NA 2.06.079/1264: UC 
15 maart 1918, 154‐156. 
140 NA 2.06.079/1258: UC 21 augustus 1917, 179‐181; NA 2.06.079/1259: Botterell aan Van Aalst, 7 september 
1917 no. 3794, bijgevoegd bij UC 11 september 1917. 
141 NA 2.06.079/1259: UC 11 september 1917, 71‐72. 
142 NA 2.06.079/1259: UC 14 september 1917, 125‐127; UC 21 september 1917, 185; UC 28 september 1917, 
240‐240a. 
143 NA 2.06.079/1259: UC 28 september 1917, 249‐250. Cf. NA 2.06.079/1259: UC 14 september 1917, 128; NA 
2.06.079/1264: UC 8 maart 1918, 90. 



 

 

 

374

Londen  hield,  de  Britten  –  die  ondanks  het  op  Amerikaanse  verzoek  ingestelde  embargo 
begin november 1917 nog altijd ongeveer 3000 ton margarine‐grondstoffen per week naar 
Nederland uitvoerden –  de aanvoer van olie en vet zouden blokkeren, met werkloosheid bij 
de  margarinefabrieken  en  een  nóg  groter  binnenlands  gebrek  aan  vetten  als  gevolg.144 
Domweg alles in Nederland willen houden om zo op de korte termijn wat meer margarine te 
hebben was, aldus Valstar, ‘struisvogelpolitiek’.145  

Kröller  wilde  het  spel  daarentegen  wel  wat  harder  spelen:  hij  hoopte  de  Britse 
afhankelijkheid  van  Nederlandse  margarine  te  gebruiken  om  hen  concessief  af  te 
dwingen.146 Toen de NOT daar niet  in mee wilde, publiceerde Crisiszaken op 5 oktober een 
mededeling  in  alle  kranten  waarin  de  NOT  de  schuld  kreeg  van  de  krappe  margarine‐
voorraden. 147  Posthuma  was  het  helemaal  met  hen  eens,  en  besloot  daarom  begin 
november 1917 dat de regering zelf een vetdististributiebureau zou opzetten dat direct aan 
de bron margarine e.d. zou vorderen: voorheen voorzag de Trustmaatschappij de regering 
van  het  voor  de  distributie  benodigde  vet.  Dit  nieuwe  Rijksbureau  voor  Margarine  en 
Eetvetten zou in theorie afgaan op de adviezen van de NOT‐Commissie van Advies, maar in 
de praktijk  kwam daar maar weinig  van  terecht.  Zo werd de  controle op de  verkoop  van 
margarine voor een belangrijk deel aan de Trustmaatschappij en haar Commissie van Advies 
onttrokken, en – zeer tegen de zin van de NOT – in handen gegeven van burgemeesters en 
hun gemeentelijke distributiekantoren.148 
  Na het definitief mislukken van de Basis of Agreement‐onderhandelingen – waarbij 
ook  afspraken  tussen  regering, NOT  en  de  Britten waren  gemaakt  over margarine  –  leek 
Londen er in te berusten dat Nederland als leverancier voor margarine verloren was gegaan. 
Zij begon onderhandelingen met de VS over levering van grondstoffen en machines om haar 
eigen  margarine‐industrie  een  flinke  impuls  te  geven,  en  haalde  margarinefabrikanten 
Jurgens  en  Van  den  Bergh  over  een  deel  van  hun  fabrieken  naar  Groot‐Brittannië  te 
verplaatsen. De NOT probeert dit proces nog tegen te houden door te waarschuwen voor de 
export  van  bepaalde machines  naar Groot‐Brittannië, maar  het  leek  al  te  laat:  de  Britse 
regering hield vanaf eind maart de meeste ladingen margarine‐grondstoffen voor Nederland 
botweg  tegen om  ze om  te  leiden naar de nieuwe Britse  fabrieken.149 Alleen wanneer de 
NOT zich strikt aan haar overeenkomsten hield, zouden de Britten doorgaan met het sturen 
van – bescheiden – hoeveelheden oliën en  vetten,  liet Van Vollenhoven op 9 april  vanuit 
Londen  weten. 150  Crisiszaken  reageerde  daarop  door  begin  mei  op  grond  van  de 
Distributiewet  alle  in  Nederland  aanwezige  voorraden  oliën  en  vetten  over  te  nemen. 

                                                            

144 NA 2.06.079/1259: UC 14 september 1917, 126‐127; UC 18 september 1917, 141; UC 21 september 1917, 
174. 
145 NA 2.06.079/1263: UC 29 januari 1918, 150‐151, citaat op 150. 
146 NA 2.06.079/1264: UC 8 maart 1918, 86‐87; UC 12 maart 1918, 124‐125. 
147 NA 2.06.079/1268: UC 5 oktober 1915, 30. Het communiqué was afkomstig van het ' Bureau voor 
Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening’. 
148 NA 2.06.079/1261: UC 6 november 1917, 45‐46; UC 9 november 1917, 61; NA 2.06.079/1263: UC 18 januari 
1918, 71. 
149 NA 2.06.079/1264: UC 26 maart 1918, 236; UC 2 april 1918, 250; BNA FO 382/1855, 114458: Restriction of 
Enemy Supplies Dept. Aan Robert Cecil, 27 juni 1918 no. 3669. 
150 NA 2.06.079/1264: UC 9 april 1918, 264‐265; NA 2.06.079/1266: NOT aan Oppenheimer, 19 juni 1918 no. 
482, bijgevoegd bij UC 5 juli 1918. 
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Daaronder bevonden zich ook goederen die de NOT op uitdrukkelijk verzoek van de Britse 
regering  achterhield om naar een prijsgerecht  te worden  verzonden.151 Dit was overigens 
gebeurd met toestemming van Snouck Hurgronje, die – uiteraard tevergeefs – hoopte dat de 
Britten  de  Nederlandse  regering,  gezien  de  economische  ‘noodtoestand’,  wel  zouden 
vergeven.152 
  De margarine‐kwestie was bepaald niet de enige steen des aanstoots tussen NOT en 
Crisiszaken.153 En  onder  bewind  van  Schim  van  der  Loeff  ging  het  helaas  niet  veel  beter, 
ondanks plechtige beloften van de Directeur‐Generaal om met de NOT samen te werken.154 
Om haar goede wil  jegens Schim van der  Loeff  te  tonen had de UC geprobeerd de Britse 
regering 100 ton tin, die de NOT van de Britse regering onder bewaring had moeten opslaan, 
vrij  te  laten  geven.  Londen had hier wel oren naar en wilde  zelfs overwegen ook  andere 
opgeslagen goederen vrij geven, mits de NOT deze afgifte controleerde en zich hield aan wat 
Oppenheimer de ‘5 per cent rule’ noemde: vijf procent van de grondstoffen voor Nederlands 
gebruik, de rest in verwerkte vorm naar Groot‐Brittannië. In dit geval zou 95% van de tin aan 
de  nv  's‐Hertogenbossche Machinefabriek  Ketelmakerij  en  IJzer‐  en Metaalgieterij  Henri 
Grasso  geconsigneerd  worden,  die  machines  voor  de  fabricatie  van  margarine  leverde. 
Grasso  stond  al  enige  tijd  stil,  en  de  NOT  besloot  dat  het  belangrijker  was  om  de 
werknemers  wat  te  doen  te  geven  dan  te  voorkomen  dat  de  Britten  meer  margarine‐
machines kregen.155 Maar om voor de Britten van nut te zijn, moest de fabriek de zekerheid 
krijgen dat het uitvoervergunningen  voor haar machines  zou  krijgen.  Schim  van der  Loeff 
was bereid om voor enkele, maar niet voor alle machines exportlicenties te verstrekken, en 
maakte bovendien het voor de Britten  totaal onaanvaardbare voorbehoud dat hij deze op 
elk moment weer zou kunnen intrekken.156 

De  zaak‐Grasso  en  de margarinekwestie was  indicatief  voor wat  binnen  de UC  de 
‘onbevredigende  correspondentie’  en  het  gebrek  aan  'algemeene  samenwerking'  tussen 
Crisiszaken en NOT werd genoemd, woorden waaruit woede en teleurstelling spraken over 
de behandeling van de Trustmaatschappij. 157 Het ging hier overigens niet  simpelweg over 
teleurstelling (jaloezie, zouden boze tongen later beweren) dat zoveel van wat ‘der N.O.T. is’ 
werd  overgeheveld  naar  regeringsdistributiebureaus, maar  ook  de manier waarop. Want 
terwijl Crisiszaken en Posthuma aan de ene kant de NOT‐distributiekantoren omzeilden of 
zelfs totaal uitschakelden wanneer dat hen zinde, werden aan de andere kant NOT‐mensen 
uit  andere  distributie‐organen  geplukt  en  gevraagd  voor  de  nieuwe  regeringsorganen  te 
gaan  werken.  In  enkele  gevallen  nam  de  regering  zelfs  hele  NOT‐kantoren,  tot  aan  de 

                                                            

151 NA 2.06.079/1265: UC 7 mei 1918, 157. Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 9. 
152 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 14 mei 1918, 6. 
153 Soortgelijke conflicten speelden bij de aanvoer van cacao. Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1265: UC 21 mei 
1918, 197‐198; NA 2.06.079/1266: UC 11 juni 1918, 24; NOT aan Oppenheimer, 12 juni 1918 no. 443, 
bijgevoegd bij UC 18 juni 1918; UC 28 juni 1918, 81; UC 19 juli 1918, 169. 
154 NA 2.06.079/1264: UC 19 juli 1918, 193. 
155 NA 2.06.079/1265: UC 3 mei 1918, 107‐108, 119‐121; UC 4 juni 1918, 264‐267. 
156 NA 2.06.079/1265: UC 14 mei 1918, 182‐183; NA 2.06.079/1266: UC 9 juli 1918, 140; UC 19 juli 1918, 179‐
180; NOT aan Britse Legatie, 18 juli 1918 no. 539 en Britse Legatie aan NOT, 19 juli 1918 no. 923; NA 
2.06.079/1267: UC 2 augustus 1918, 26‐27; UC 23 augustus 1918, 78‐79. 
157 NA 2.06.079/1267: UC 23 augustus 1918, 80. 
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administratie  en  het  briefpapier  aan  toe,  over. 158  Dit  had  kunnen  inhouden  dat  de 
Trustmaatschappij‐mensen  van  binnenuit  een,  vanuit  de  NOT  geredeneerde,  heilzame 
werking op de regeringsbureaus zouden kunnen hebben, maar vaak bleek dit niet het geval: 
de  NOT‐ers  kregen  ondergeschikte  functies  en  moesten  anderen  boven  zich  dulden.159 
Botterell waarschuwde op 16 mei 1918 de NOT voor de  ‘very  serious effects’ die dit alles 
had, niet alleen op de weinige nuttige aanvoer die de Britten ondanks het embargo nog naar 
Nederland toelieten, maar ook op de mogelijkheid om ooit nog met de Geassocieerden tot 
een  akkoord  te  komen  over  de  scheepvaart. 160  De  NOT  begon  daarop  een 
wanhoopsoffensief door eerst een smeekschrift naar de minister te sturen en vervolgens via 
het  Algemeen  Handelsblad  de  publieke  opinie  te  bespelen met  dezelfde  boodschap:  het 
nijpend gebrek aan olie, vet en vele andere grondstoffen kon alleen worden opgelost als de 
Geassocieerden  nieuwe  invoer  zouden  toestaan;  hun  medewerking  was  daarom 
onontbeerlijk  en  het was  dus  zeer  onverstandig  hen  zo  voor  het  hoofd  te  stoten.  161 Pas 
anderhalve maand  later (op 29  juni 1918) verwaardigde Posthuma het zich te antwoorden: 
hij legde de NOT, ietwat vermoeid, uit dat de regering de dure plicht had om de wet (in casu 
de Distributiewet) uit te voeren als er  in Nederland voorraden  lagen die de voedselnood  in 
Nederland  konden  helpen  ledigen.162 Het  begon  er  sterk  op  te  lijken  dat  Posthuma  in  de 
herfst van zijn regeringsperiode had besloten de NOT niet langer te tolereren. Daarbij kreeg 
hij steun uit onverwachte hoek: de Duitse justitie. 
 
9.6 – Voor de rechter 
 
Begin  1916  had  de  Italiaanse  regering,  met  als  doel  om  handelaars  die  met  de 
Trustmaatschappij  zaken moesten doen  zo  veel mogelijk duidelijkheid  te  verschaffen, het 
hele Agreement en de verschillende  typen NOT‐contracten  integraal  in haar Staatscourant 
gepubliceerd. Daarmee werden de precieze voorwaarden van de afspraken die de NOT met 
de  Britten  en met  haar  Entente‐bondgenoten  gemaakt  hadden,  voor  het  eerst  openbaar 
gemaakt.163 Uiteindelijk belandde een exemplaar van deze Staatscourant ook in de Centrale 
landen, waar er dankbaar gebruik van gemaakt werd om de perscampagne  tegen de NOT 
nog een graadje of wat op te voeren.164 Belangrijker was echter dat de Duitse regering, die 

                                                            

158 NA 2.06.079/1267: Posthuma aan NOT, 15 augustus 1918 no. 28010 afd. Crisiszaken bureau Nijverheid, 
bijgevoegd bij UC 16 augustus 1918. 
159 NA 2.21.261/33: 'Resumé van eene bespreking op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken gehouden ten 
twee ure in den namiddag van Vrijdag 20 September 1918'. 
160 NA 2.06.079/1265: Botterell aan Van Aalst, 16 mei 1918 no. 634 ‘Urgent’, bijgevoegd bij UC 21 mei 1918. 
161 Algemeen Handelsblad, 3 juli 1918 Avondblad. 
162 NA 2.06.079/1266: UC 5 juli 1918, 133. 
163 NA 2.06.079/1605, LNX, 31 januari 1916, 1. 
164 Jastrow, Völkerrecht und Wirtschaftskrieg, 26, die opmerkt dat ‘die NOT nach ihrem grundlegenden 
Vertrage für verpflichtet gehalten wurde, jede aus einen Ententehafen ankommende Ware auf verlangen der 
Ententemacht ohne besondere Zustimmung des Importeurs an der Auskunftshafen zurückgehen zu lassen’. Om 
deze bewering te staven drukt hij op pagina’s 74‐75 integraal een kopie van het NOT‐importeurscontract af. Cf. 
Tönnies, Die niederländische Uebersee‐Trust‐Gesellschaft, 1, 29‐30. 
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dankzij  duikbotenoorlog  en  kolenmonopolie  steeds  krachtiger  economische  druk  op 
Nederland kon uitoefenen, voor het eerst zélf ook actie tegen de NOT ging ondernemen.165 
  In  januari 1917 werd de “Blommersdijk”, vanuit New York op weg naar Rotterdam, 
op de Noordzee door onderzeeboot U‐53 tot stoppen gedwongen en naar Zeebrugge geleid, 
waar alle aan de NOT geconsigneerde lading moest worden gelost. In de anderhalve maand 
die  daarop  volgde werden  ook  de  “Lupus”  en  de  “Pomona”, wier  lading  geheel  uit NOT‐
goederen bestond, naar een Duitse haven gestuurd en gedwongen alle goederen aan boord 
te  lossen.166 De NOT‐goederen werden  vervolgens  voor  het Hamburgse Prijshof  gebracht, 
die  ze  verbeurd  verklaarde.  De  argumentatie  van  de  rechtbank  was  gebaseerd  op  de 
onderschepte NOT‐documenten: het Agreement schreef namelijk voor dat de Britse regering 
het  volste  recht  had  te  eisen  dat  aan  de  NOT  geconsigneerde  goederen  naar  Groot‐
Brittannië konden worden verscheept om dáár voor de Prijsrechter gebracht te worden als 
de  ontvanger  de  Britten  niet  beviel.  De  Entente  kon  dus,  zonder  dat  zij  daarvoor  uitleg 
verschuldigd was, contrabandegoederen die in Nederland werden aangevoerd, naar zich toe 
trekken.  De  NOT,  concludeerde  de  Duitse  Prijsrechter,  maakte  dit  alles  mogelijk,  stond 
daarmee  onder  ‘starker  englischer  Einfluss’  en  was  met  recht  ‘eine  Art  englische 
Nebenregierung’ in Nederland. 167 
  De dubbelslag van de Hamburgse prijsrechter was een enorme ramp voor de NOT. De 
rechter had immers verklaard dat elk NOT‐goed eigenlijk al half op weg naar Londen was: zij 
had daarmee de Duitse admiraliteit het groene licht gegeven om in het hele operatiegebied 
van  de Duitse  Kriegsmarine  schepen met  de NOT‐kegel  in  top  aan  te  houden  en  aan  de 
Trustmaatschappij geconsigneerde goederen van boord te halen. Op aanraden van Loudon 
besloot de UC daarom om het oordeel van de prijsrechter in hoger beroep aan te vechten.168 
Zij  nam  dit  advies  graag  over,  en  huurde  enkele  van Nederlands  beste  juristen169 in  die, 
samen met NOT‐professor C. van Vollenhoven,  de UC en – in het diepste geheim – Snouck 
Hurgronje  en  Loudon  een  verdediging  voorbereidden.170 Hun  gloedvol  betoog  over  het 
neutrale  en  strikt‐Nederlandse  gehalte  van  de  NOT  kon  echter  niet  voorkomen  dat  in 
oktober  1917  het Oberprisengericht  besloot  het  vonnis  van  de  lagere  rechtbank  te  laten 
staan.171  

                                                            

165 BB R3101/1018: AA aan Von Bethmann Hollweg, 12 juni 1917, met bijgevoegd rapporten van de Duitse 
consulaten in Rotterdam (5 juni 1917) en Amsterdam (6 juni 1917) [SH]. 
166 NA 2.06.001/4225: CHB 1 februari 1917, 1; NA 2.06.079/1265: UC 1 juni 1917, 227; UC 5 juni 1917, 12‐16;  
Dagboek Van Aalst, 5 juni 1917, 464. Later werd ook de lading van het s.s. ”Luna” in beslag genomen. NA 
2.06.079/1263: UC 29 januari 1918, 156‐157; NA 2.06.079/1264: UC 12 maart 1918, 126‐127. 
167 NA 2.06.079/1252: UC 27 februari 1917, 189‐191, citaten op 191. Cf. Detter, Law of War, 357‐358.  
168 NA 2.06.079/1256: UC 15 juni 1917, 108‐109; UC 22 juni 1917, 175‐178. 
169 Mr. C.D. Asser en Mr. Th.A. Fruin. Zie voor hun beider goeder reputatie binnen de Nederlandse zakenwereld 
Mees, 'Fruin'. 
170 NA 2.06.079/1256: UC 26 juni 1917, 230‐236; NA 2.06.079/1257: UC 3 juli 1917, 1‐4; NA 2.06.079/1259: UC 
4 september 1917, 7‐8; UC 11 september 1917, 99. 
171 NA 2.06.079/1260: UC 16 oktober 1917, 120; Schröder aan Asser, 15 oktober 1917, bijgevoegd bij UC 19 
oktober 1917; NA 2.06.079/1261: UC 23 november 1917, 179‐180. Later werd ook de aan de NOT 
geconsigneerde lading van de Pomona verbeurd verklaard (NA 2.06.079/1262: UC 21 december 1917, 178‐
179). De NOT‐advocaten tekenden nog wel beroep aan tegen het vonnis, maar ook het Oberprisengericht wees 
hun bezwaren af (NA 2.06.079/1261: UC 16 november 1917, 136‐137; NA 2.06.079/1264: UC 26 februari 1918, 
8‐10). 
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  Loudon  had  echter  al  zien  aankomen  dat  de  Duitsers  zich  niet  met  juridische 
argumenten  zouden  laten  vermurwen.  Daarom  had  hij  op  1  augustus  1917  de  Berlijnse 
gezant Gevers opdracht gegeven  informatie  in te winnen  'over de houding die de Duitsche 
regeering ten aanzien van de N.O.T. inneemt'. In het bijzonder moest hij bij het Auswärtiges 
Amt  informeren of de Duitse regering wellicht bereid zou zijn om, gezien het grote belang 
dat de Nederlandse handel had bij aanvoer via de NOT, deze wellicht bereid zou zijn om de 
gerechtelijke  uitspraak  te  vernietigen.  Het  AA  was  daar,  bij monde  van  Kriege  niet  toe 
bereid,  zolang het Agreement  in haar huidige vorm – dus  inclusief de  terugzendclausule – 
van  kracht  was.172 Oppenheimer  was,  zoals  altijd,  graag  bereid  mee  te  denken  als  de 
Trustmaatschappij  in de problemen  zat en kwam daarom  zelf met een voorstel: de Britse 
regering, dacht hij, zou wellicht bereid zijn om de  terugzendclausule uit het Agreement  te 
schrappen,  als  de  NOT  in  ruil  daarvoor  bereid  zou  zijn  om  voortaan  ook  alle  import  uit 
Scandinavië te controleren.173 
  Oppenheimers  suggestie past  in de Britse  strategie om de blokkade  van Duitsland 
ook  voor  eigen  gewin  aan  te wenden.  Het  ging  hem  namelijk  helemaal  niet  om  het  de 
Duitsers moeilijker te maken om via Nederland goederen uit Scandinavië te  importeren.  In 
Duitsland  lagen  immers  meer  dan  genoeg  handelsschepen  die  wegvallend  Nederlands 
transport op de Baltische zee – het enige open water waar de Britse vloot zich niet durfde te 
laten zien – zouden kunnen overnemen.174 Veel belangrijker was het  feit dat door de NOT 
ingevoerde  goederen  uit  Scandinavië  voortaan  onder  de  rantsoenen  zouden  vallen:  de 
import  zou  dus  beperkt  worden,  waardoor  er  gaten  zouden  openvallen  die  de  Britten 
hoopten  op  te  vullen. 175  Eind  1917  en  begin  1918  werd  er  in  Londen,  tijdens  de 
onderhandelingen  over  het  Basis  of  Agreement,  verder  gesproken  over  Oppenheimers 
voorstel en werd een principe‐akkoord gesloten. Maar omdat Loudon aangaf dat de regering 
nooit  formeel  akkoord  kon  gaan met  een  regeling  die  het  verkeer  tussen  twee  neutrale 
landen  beperkte  op  last  van  een  oorlogvoerende  partij,  werden  deze  besprekingen 
losgekoppeld van de Basis of Agreement‐onderhandelingen waarin de regering  immers ook 
partij was. Op  10 maart  1918  bereikten UC  en  Londen  een  voorlopig  akkoord, maar  om 
Nederlandse  reders  en  handelaars  te  dwingen  om  vrijwillig  gebruik  te  maken  van  de 
Trustmaatschappij voor het verkeer op Scandinavië – er was immers in de Baltische Zee geen 
Britse vloot die bij weigering om met NOT‐kegel in top te varen schepen naar een geallieerde 
haven sleepte – was de hulp van de onderafdeling Scheepvaart van Crisiszaken nodig, maar 
die  weigerde mee  te werken.176 Daarin  las  Van  Aalst  een  uiting  van  het  verlangen  ‘van 
zekere zijde om […] de N.O.T. weg te werken’.  Hierbij doelde hij uiteraard op Posthuma en 

                                                            

172 NA 2.06.079/1258: Loudon aan UC, 10 augustus 1917, afd. II no. 36836, ‘zeer vertrouwelijk’; Gevers aan 
Loudon, 1 augustus 1917 no. 6896/1769, 'vertrouwelijk'; 'Note verbale' van Kriege, Auswärtiges Amt, 28 juli 
1917, allen bijgevoegd bij UC 14 augustus 1917. 
173 NA 2.06.079/1259: Van Aalst aan Oppenheimer, 21 september 1917 no. 1915, bijgevoegd bij UC 25 
september 1917; NA 2.06.079/1260: UC 9 oktober 1917, 48‐49. 
174 BNA FO 382/1753, 231728: telegram Townley aan Balfour, 5 december 1917 no. 4091. 
175 NA 2.06.079/1263: telegram Valstar aan Van Vollenhoven (in Londen), 7 februari 1918, bijgevoegd bij UC 8 
februari 1918; UC 8 februari 1918, 208‐209; RvB 12 februari 1918, 238. 
176 NA 2.06.079/1264: UC 8 maart 1918, 78; UC 12 maart 1918, 101‐103, 122‐123 (citaat van Op ten Noort op 
102); UC 15 maart 1918, 151; UC 19 maart 1918, 199‐200 (citaat Van Aalst op 200); UC 9 april 1918, 265. 
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zijn nieuwe protégé Schim van der Loeff, met wie de Trustmaatschappij in de clinch lag over 
distributie.177 Maar hij zal ook verwezen hebben naar Duitsland. 
  Want  op  16  januari  had  de  Duitse  marine  drie  schepen  van  Jos.  de  Poorter 
aangehouden op hun weg van Zweden naar Nederland. Deze schepen zouden pas losgelaten 
worden als de eigenaar een zogenaamd Geleitschein (vrijgeleide) zou kunnen overhandigen: 
een beëdigde en gelegaliseerde verklaring dat  schip,  lading en bestemming Duitsland niet 
onwelgevallig zouden zijn. Zo’n Geleitschein zou bovendien getekend moeten zijn door een 
Duitse  consul‐generaal.178 Enkele  dagen  later  kwam  daar  bovenop  een  telegram  binnen 
vanuit  de  Spaanse  havenstad  Cadiz, waarin  de  kapitein  van  de  ss.  “Atlas” meldde  op  10 
januari  in de buurt van de Canarische Eilanden  te zijn aangehouden door de commandant 
van de Duitse duikboot U‐156, die hem en  zijn bemanning  sommeerde het vrachtschip  te 
verlaten  en  het  vervolgens met  explosieven  opblies.179   Het  telegram  vermeldde  dat  het 
schip was opgeblazen omdat het geen Geleitschein aan boord had. Dat kon ook niet, aldus 
de  commandant:  de  lading  van  de Atlas was namelijk  geconsigneerd  aan  de NOT. Alleen 
lading geconsigneerd aan de regering, die door Berlijn expliciet was goedgekeurd, kon wat 
Duitsland  betreft  op  een  Geleitschein  en  dus  op  veilige  oversteek  rekenen.180 Hiermee 
escaleerde het conflict  tussen Duitse  regering en de NOT,  in de woorden van Loudon,  tot 
‘zijn meest scherpen vorm’181: voortaan zou elk schip met de Trustmaatschappij‐kegel in top 
rücksichtlos worden getorpedeerd. 

 
9.7 – Generalabkommen 
 
De Duitse eis dat Nederlandse schepen toestemming van Berlijn moesten vragen om uit te 
varen was een schot voor de boeg van zowel NOT als Nederlandse regering. 182 Want als de 
Duitsers  alleen  Geleitscheine  wilden  afgeven  aan  ladingen  geconsigneerd  aan  de 
Nederlandse regering, hield dat in dat zij zich moest conformeren aan de eisen die Duitsland 
daaraan zou stellen – bijvoorbeeld ten aanzien van de doorvoer van goederen die door de 
Duitse regering tot contrabande waren verklaard – en dat kon zij nu niet doen, net zo min als 
zij dat in 1914 had gekund. Bovendien zou het opheffen van de NOT – waar de Duitsers nu 
op  leken  aan  te  sturen  –  er  voor  kunnen  zorgen  dat  nieuwe  onderhandelingen met  de 
Geassocieerden moeilijk, zo niet onmogelijk zouden worden.183 
  De  ideale gelegenheid om deze zaak met Berlijn op te nemen werd gevonden  in de 
hervatting van de economische onderhandelingen met de Centralen, nodig omdat het kolen‐

                                                            

177 NA 2.06.079/1264: UC 19 maart 1918, 199‐200. 
178 NRC 16 januari 1918 Avondblad. Cf. NA 2.06.079/1263: UC 18 januari 1918, 65‐66; UC 29 januari 1918, 181‐
182. 
179 Voor dit KNSM‐schip was een ad‐hoc overeenkomst met de Geassocieerden gesloten: na een vaarbeurt in 
dienst van de Amerikanen was het met een lading o.a. bestaande uit pinda’s vanuit Zuid‐Amerika onderweg 
naar Nederland. 
180 NA 2.06.079/1656: Notulen Commissie voor de Scheepvaart, 21 januari 1918, 245; NA 2.06.079/1263: UC 22 
januari 1918, 97; UC 29 januari 1918, 165; UC 8 februari 1918, 207‐208; RvB 12 februari 1918, 237‐238; 
2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 54‐55. 
181 NA 2.06.079/1263: Loudon aan de NOT, 6 februari 1918 afd. I no. 6799, bijgevoegd bij UC 8 februari 1918. 
182 Baer, The Anglo‐German antagonism, 274‐275; Van Manen, NOT IV, 279‐280. 
183 NA 2.06.079/1263: RvB 12 februari 1918, 235‐236, 239‐240; NA 2.06.079/1264: UC 22 maart 1918, 213. 
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kredietverdrag op 31 maart 1918  zou aflopen. Om deze onderhandelingen  te  leiden werd 
weer  een  nieuwe  brede  commissie  ingesteld,  de  Commissie  voor  Economische 
Aangelegenheden met het Buitenland (CEAB). Deze bestond voor het grootste gedeelte uit 
inmiddels  bekende  namen:  Snouck Hurgronje,  Van Hoek  (LNH),  Trip  (Financiën),  Frowein 
(Kodibu), La Gro  (NUM), Vissering  (DNB), Van Aalst en Kröller, aangevuld met F. Fentener 
van Vlissingen, kolenmagnaat en lid van de Commissie van Advies van het Kodibu.184 Loudon 
installeerde de commissie op 27  februari 1918 met de mededeling geleerd  te hebben van 
het recente verleden: 
  

De tijd gaat spoedig om; wie zou gezegd hebben, dat het al 5 maanden geleden  is, dat 
wij  zulke moeilijke  tijden  te  doorworstelen  hadden  bij  de  onderhandelingen  over  het 
Economisch  Abkommen met  Duitschland.  […]  De  Regeering  heeft  zich  nu  rekenschap 
gegeven,  dat  één  van  de  redenen  voor  die  groote  moeilijkheden  lag  in  het  niet 
genoegzaam […] georganiseerd zijn van de onderhandelingen, en daarom zijn wij tot de 
conclusie gekomen […] dat de onderhandelingen moeten uitgaan van het Departement 
van Buitenlandsche Zaken en dat de onderhandelaars moeten voorbereid en geholpen 
zijn door een Commissie van Advies.185  

 
Loudon leek te suggereren dat hij persoonlijk leiding zou geven aan de onderhandelingen en 
de CEAB‐leden vooral een adviserende rol hadden. Maar  in de praktijk  liet de minister zich 
na de eerste vergadering niet meer  zien,  zodat de  leden van de CEAB  zelf de  touwtjes  in 
handen  kregen,  zonder  dat  was  afgesproken  wie  de  leiding  had  of  dat  de  andere 
crisiscommissies of regeringsdepartementen zich zouden gedragen naar haar besluiten.186 
  De  commissie  ging  aanvankelijk  nog  voortvarend  te werk,  en  besloot  opdracht  te 
geven  tot  een  inventarisatie  van wat  er  allemaal  nog  uit  te  voeren  viel  en welke  andere 
zaken  als  drukmiddel  gebruikt  zouden  kunnen  worden  in  de  nieuwe  onderhandelingen. 
Maar  door  de  inmiddels  overbekende  communicatieproblemen  tussen  ministers  en 
Crisisinstellingen onderling duurde en duurde het maar voordat er een overzicht beschikbaar 

                                                            

184 Ook Th. Van Voorthuijzen (referendaris van het ministerie van Koloniën), Prof. L.A. van Royen (voorzitter van 
het Munitiebureau), F.G. Waller (voorzitter van de Vereeniging tot regeling van het IJzervervoer en van het 
Centraal Verrekenkantoor voor Brandstoffen) en F. Smit, de president van het Rijksbureau voor de distributie 
van ijzer en staal, werden lid van de CEAB. Het Munitiebureau kocht namens de regering wapens en ammunitie 
in. Zie Bosboom, In moeilijke omstandigheden, 110. Het Centraal Verrekenkantoor had als taak om alle in 
Nederland aanwezige steenkool, ongeacht herkomst, te distribueren zodat de hogere kosten die Duitsland voor 
haar kolen vroeg enigszins genivelleerd konden worden. Voor meer informatie, zie Eindverslag Centraal 
Verrekenkantoor. Zie voor de samenstelling van de Commissie Van Manen, NOT IV, 225; De Vries, 
Nederlandsche Bank, 105‐106; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 87. De naam van deze commissie 
wordt later veranderd in 'Commissie van Advies inzake Economische Regelingen met het Buitenland'. Ik houd 
hier de originele naam aan. 
185 NA 2.06.079/1439: Notulen Commissie voor Economische Aangelegenheden met het Buitenland (voortaan: 
CEAB), 27 februari 1918, 1.  
186 NA 2.06.079/1263: UC 15 februari 1918, 252; NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 9 april 1918, 4‐5; 23 april 
1918, 2‐3. 
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kwam  over  wat  er  nu  precies  beschikbaar  was.187 Ook  de  Duitse  onderhandelaars  –  de 
gesprekken  met  de  DHH,  aangevuld  met  enige  experts  uit  Berlijn,  waren  op  28  maart 
begonnen  –  was  opgevallen  dat  hun  Nederlandse  gesprekspartners  regelmatig  met 
schaamrood op de kaken moesten toegeven over onvoldoende of niet de juiste statistische 
gegevens  te  beschikken.188 Eén  en  ander  deed Van Aalst, mede  namens  de UC,  in  blinde 
woede ontsteken: 
   

De heer Van Aalst  […]  vindt het  voor ons  land nu  langzamerhand  tijd worden, dat  er 
eenheid  komt.  Er mag  niet  langer  de  toestand  bestaan,  dat  er  […] ministers  zijn,  die 
elkaar tegenwerken. […] De Heer van Aalst ziet dan ook, als dat zoo moet doorgaan, uit 
de economische slapheid van ons land een groot oorlogsgevaar te voorschijn komen. Het 
feit, dat wij absoluut niet weten, welke de voorraden in ons land eigenlijk zijn geven den 
Duitschers aanleiding zich te verbeelden, dat zij het beter weten. Zij hooren terecht of ten 
onrechte, dat er nog groote voorraden in ons land worden achtergehouden […]. Dit alles 
maakt den Heer van Aalst zeer angstig over den geheelen toestand  in ons  land. In deze 
commissie, zoo gaat de Heer van Aalst voort, zitten personen van hooge positie, die wat 
betreft  hun  hersens  zich minstens  gelijk mogen  stellen met ministers, maar  zooals  de 
toestand thans is, hoort men allerlei soort tegenstrijdige berichten en men moet dan tot 

de vraag komen: aan welke handen is ons land eigenlijk overgelaten?'
189 

 
Hoewel  eigenlijk  alle  CEAB‐leden  (zelfs  regeringsvertegenwoordigers  Trip,  Everwijn  en 
Snouck Hurgronje) het hartgrondig met hem eens waren, was er weinig dat zij er aan konden 
doen.190 Ondertussen  sleepten  de  onderhandelingen met  de Duitsers  zich  voort.  Er werd 
over en weer geruzied over achterstallige  leveringen, en Berlijn had – om de druk op haar 
westerbuur maximaal op te voeren, per 1 april de kolenkraan helemaal dichtgedraaid.191 
  Maar  de  Duitsers  leken  verder  bepaald  geen  haast  te  willen  maken  met  de 
onderhandelingen. Dat  lag ook, maar niet  alleen,  aan het wantrouwen dat  zij  koesterden 
jegens  de  Nederlanders  –  men  was  Loudons  opstelling  tijdens  de  Basis  of  Agreement‐
onderhandelingen  bepaald  nog  niet  vergeten.192 Want  uit  het  feit  dat  hun  Nederlandse 
tegenhangers  kennelijk  niet  over  voldoende  informatie  beschikten  om  te  onderhandelen, 
concludeerde  de DHH  namelijk  dat  de  CEAB  kennelijk  geen  ‘zuständige  Stelle’  (bevoegde 
instantie) was die bijvoorbeeld de NUM en Crisiszaken  tot medewerking kon dwingen. En 
dus had het niet  zoveel  zin om verder met deze nieuwe commissie  te  spreken.193 Volgens 

                                                            

187 Zie bijvoorbeeld NA 2.05.23/732, 21232: NUM aan Loudon, 9 april 1918 no. 3372; idem, 29115: NUM aan 
Loudon, 10 mei 1918 no. 4679; idem, 32046: NUM aan Loudon, 24 mei 1918 no. 5177; idem, 40236: NUM aan 
Loudon, 26 juni 1918 no. 6692. 
188 BAP RWA/41, 251‐254: Rosen aan AA, 27 maart 1918 [HAS]. Cf. NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 30 april 
1918, 3; Dagboek Van Aalst, 10 mei 1918, 575; De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 
1 augustus 1918, 226‐227. 
189 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 30 april 1918, 3. 
190 Dagboek Van Aalst, 26 april 1918, 563. 
191 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 26 mei 1918, 1‐2. Cf. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 89 
192 BNA FO 382/1845, 100823: telegram Townley aan Balfour, 6 juni 1918 no. 2056; BNA FO 382/1845, 100823: 
telegram Townley aan Balfour, 6 juni 1918 no. 2056. Loudon vertelde Townley op twee verschillende 
gelegenheden over het Duitse wantrouwen. 
193 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 9 april 1918, 3‐4, 6, citaat op 3. 
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Snouck Hurgronje hadden de Duitse onderhandelaars hem bovendien tussen neus en lippen 
door verteld dat Nederland met ‘een zoo hoog mogelijk opgevoerde productie en een goede 
rantsoeneering’ – geleid door een instantie die wel voldoende bevoegdheden zou hebben – 
geen  binnenlandse  voedselproblematiek  zou  kennen  en  een  stuk  meer  zou  kunnen 
uitvoeren.  De  Duitse  onderhandelaars  waren  dan  ook  van  plan  om  ‘zoo  lang  met  de 
onderhandelingen  te  treuzelen,  totdat  hier  te  lande  deze  zaken  geregeld  zullen  zijn’. 
Ondertussen zouden zij echter duchtig misbruik maken van de vele mogelijkheden die nog 
altijd bestonden om nuttige goederen  te  importeren. Crisiszaken bood namelijk ook onder 
leiding  van  Schim  van  der  Loeff maar  zeer  beperkt  weerstand  ‘aan  den  druk  van  onze 
agrariërs,  verlekkerd  op  de  hooge  exportprijzen’  om  toch  zo  nu  en  dan  de  grenzen  te 
openen.194 Daarbij wilden de Duitsers de ontwikkelingen aan het front afwachten. Die zagen 
er voor hen namelijk buitengewoon gunstig uit: op 23 maart 1918 was het  langverwachte 
Duitse offensief begonnen, en op die allereerste dag boekte de centrale legers alleen al zo’n 
tweehonderd vierkante kilometer terreinwinst. 

Het  Duitse  offensief was  ook  van  grote  invloed  op  de  onderhandelingen  die  Van 
Aalst,  parallel  aan  de  gesprekken  over  een  nieuwe  economische  overeenkomst, met  de 
Duitse Legatie voerde over de toekomst van de NOT. Begin februari had Van Aalst aan Gneist 
laten weten  dat met  de  Britten was  onderhandeld  over  de  Prize  Court‐clausule  van  het 
Agreement  zodat  het  grootste  bezwaar  van  de  Duitse  rechtbanken  tegen  de 
Trustmaatschappij  spoedig verholpen  zijn. Zou het, vroeg Van Aalst, daarom niet mogelijk 
om  het  Geleitschein  en  het  NOT‐contract  gewoon  naast  elkaar  te  laten  bestaan?  Gneist 
reageerde niet afwijzend, maar liet weten dat de Duitsers naast het verdwijnen van de Prize 
Court‐clausule nog meer  eisen  zouden  stellen  voordat  zij  aan NOT‐schepen of  –goederen 
een Geleitschein zouden afgeven. Hij kon zich die, vertelde hij op 12 februari aan Van Aalst, 
echter niet herinneren. Dat was nogal een flauwe truc om tijd te rekken, besefte de UC.195 
Ondertussen  kreeg  de  NOT  van  de  Reedersvereeniging  te  horen  dat  verscheidene 
scheepvaartmaatschappijen  bij  de  Duitse  maritieme  attaché  E.  von  Müller  hadden 
geïnformeerd naar de mogelijkheid om een Geleitschein te krijgen. Daar kregen zij officieel 
te  horen  dat  rederijen  die  een  contract  hadden  met  de  NOT  geen  vaarbewijs  zouden 
krijgen.196  

De  Reedersvereeniging  vroeg  de  Trustmaatschappij  daarom  dringend  haar  geschil 
met  de  Duitsers  bij  te  leggen,  en  de  reder  Van  Nievelt  Goudriaan  &  Co  deed  de 
Trustmaatschappij zelfs het officiële verzoek van haar NOT‐contract te worden ontheven.197 
Volgens  Op  ten  Noort  was  deze  ‘plagerij  en  dwarsdrijverij  van  de  N.O.T.’  vanuit  Berlijn 
bedoeld om  zowel de  regering als de  reders duidelijk  te maken dat de Trustmaatschappij 

                                                            

194 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 30 april 1918, 6; PAAA/R8245: Von Kühlmann aan Von Hertling, 17 juni 
1918. Citaat op De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 1 augustus 1918, 226‐227. Zie 
over het Duitse offensief Stevenson, 1914‐1918, 398‐401, 408‐414; Keegan, First World War, 427‐431. 
195 NA 2.06.079/1263: UC 12 februari 1918, 229‐230; RvB 12 februari 1918, 233‐236. Cf. NA 2.06.079/1265: UC 
3 mei 1918, 106‐107. 
196 NA 2.06.079/1265: UC 23 april 1918, 64, 72‐73. Cf. NA 2.06.079/1264: UC 2 april 1918, 254; UC 9 april 1918, 
264; NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 23 april 1918, 9. 
197 NA 2.06.079/1266: Nederlandsche Reedersvereeniging aan UC, 14 juni 1918 no. 754, bijgevoegd bij UC 18 
juni 1918; idem: Directie Van Nievelt Goudriaan & Co aan NOT, 19 juni 1918, bijgevoegd bij UC 28 juni 1918. 
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niets meer was dan een sta‐in‐de‐weg die moest verdwijnen, wilden Nederland en Duitsland 
een nieuw bilateraal handelsakkoord sluiten.198 Dat bleek ook toen Gneist op 22 maart 1918 
bij onderhandelingen met de CEAB meedeelde dat schepen die in aanmerking willen komen 
voor  een  Geleitschein  hun  goederen  zouden  moeten  consigneren  aan  een  ‘amtliche 
Verteilungsbehörde’, en, zoals Valstar scherp opmerkte, dat sloot een contract met de NOT 
uit: die was nu eenmaal niet ‘amtlich’.199 
  Maar de Duitse regering bleef de NOT aan het  lijntje houden, want op 5 april 1918 
stuurde Gneist een ‘vorläufige Zusammenstellung der an den Ueberseetrust unsererseits zu 
stellenden Forderungen‘ (kennelijk was zijn geheugen weer opgefrist) aan Van Aalst. Daaruit 
bleek dat de Duitse regering bereid was om, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, 
het  bestaan  van  de  NOT  te  tolereren.  Die  voorwaarden  bestonden  uit  de  al  eerder 
geformuleerde eisen dat de NOT de glasharde garantie af zou geven er na de oorlog mee op 
te  houden  en  dat  er  geen  goederen  meer  op  verzoek  van  Londen  zouden  worden 
doorgevoerd  naar  Groot‐Brittannië.  Daarnaast  eisten  de  Duitsers  dat  de  NOT  haar 
aandachtsgebied zou beperken tot goederen ná haar oprichting ingevoerd: oude voorraden 
die onder druk van de Trustmaatschappij van ‘vrij’ naar ‘onvrij’ waren omgetoverd moesten 
weer worden vrijgelaten.200 Dit zou aanzienlijke goederenvoorraden, zoals tin en cacao, vrij 
maken voor uitvoer naar Duitsland. Daarnaast stond Berlijn er op dat voortaan aan de NOT 
geconsigneerde goederen alleen mochten worden doorgevoerd naar neutrale en niet naar 
Entente‐landen.  Dit  zou  onder  andere  regelingen  waarbij  Groot‐Brittannië  grondstoffen 
leverde  in  ruil  voor  het  eindproduct  –  bijvoorbeeld margarine  –  saboteren.  En  tenslotte 
beval Berlijn dat de NOT bij de afgifte van goederen voortaan evenzeer als met de Britse 
Statutory  Black  List  ook  met  de  Duitse  Sperrliste  rekening  zou  houden;  een  lijst  waar 
uiteraard vooral primair voor de Geassocieerden producerende bedrijven op figureerden.201 
Dit eisenpakket, dat volgens Valstar ‘sluiting van de N.O.T.’202 zou betekenen, was bovendien 
niet definitief, waarschuwde Gneist: Berlijn hield zich het recht voor later nóg meer eisen te 
stellen.203 Op  ten Noort  concludeerde  terecht  dat  Berlijn  zich  tegenover  de NOT  ‘hoogst 
chicaneus’  bleef  opstellen:  Duitsland  was  namelijk  helemaal  niet  geïnteresseerd  in  een 
modus vivendi, maar wilde de NOT gewoon dwingen zichzelf op te heffen. Daarmee waren 
de onderhandelingen tussen de UC en de Duitse regering in een patstelling beland.204 
  Want de UC weigerde om zichzelf op te heffen zolang er nog een kans was dat zij iets 
zinvols  kon  betekenen,  en  daarom  waagde  zij  eind  juli  1918  een  nieuwe  poging  tot 
onderhandelen.  Rond  die  tijd werd  namelijk  een  ruil  voorbereid, waarbij  veertig  loggers 
(haringvisserij‐schepen)  volgeladen  met  Nederlandse  groenten  naar  Noorwegen  zouden 

                                                            

198 NA 2.06.079/1265: UC 23 april 1918, 75. 
199 NA 2.06.079/1264: UC 22 maart 1918, 214. 
200 Zie hoofdstuk 4, paragrafen 7‐9. 
201 NA 2.06.079/1264: Gneist aan Van Aalst, 5 april 1918, met 'Vorläufige Zusammenstellung der an den N.O.T. 
zu richtenden Forderungen', bijgevoegd bij 9 april 1918. Gneist had begin maart 1918 aan Vakstar al een vrijwel 
identiek lijstje overhandigd, maar zonder de opmerking dat deze ‘vorläufig’ zou zijn, d.w.z. dat er eventueel nog 
meer of zwaardere eisen voor in de plaats zouden komen. Zie NA 2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 59‐60. 
202 NA 2.06.079/1264: UC 19 maart 1918, 200. 
203 NA 2.06.079/1265: UC 3 mei 1918, 106‐107. 
204 NA 2.06.079/1266: UC 9 juli 1918, 143. 
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vertrekken  en  met  verse  Noorse  haring  –  een  voedzame  én  smakelijke  aanvulling  op 
Posthuma’s  eenheidsworst  –  weer  terug  zouden  komen.  Deze  haring  moest,  volgens 
afspraken  daarover  tussen  Noorse  vissers  en  de  Britse  regering  gemaakt,  aan  de  NOT 
worden geconsigneerd. De dringende noodzaak om de Scandinavische haring aan te voeren 
zorgde er voor dat Posthuma en Schim van der Loeff hun verzet tegen het reguleren van de 
Scandinavische  handel  door  de  NOT  voorlopig  lieten  varen.205 Zodoende  kon  Van  Aalst, 
gewapend met een  inmiddels door de Britse  regering getekende, en door de Nederlandse 
geautoriseerde,  overeenkomst  inzake  het  terugzenden  van  goederen  naar  een  Britse 
prijsrechter nog eens een poging wagen bij een lid van de Duitse onderhandelingsdelegatie, 
ditmaal marine‐attaché Von Müller, om  te kijken of NOT en Berlijn wellicht  toch door één 
deur zouden kunnen.206 Na ruggespraak met de Duitse regering werd op 25 juli in Den Haag 
verder onderhandeld, tot grote woede van de UC overigens niet met haar maar met Snouck 
Hurgronje en Schim van der Loeff. Tijdens deze bijeenkomst deelde Von Müller mee dat  in 
men Berlijn na rijp beraad tot de conclusie was gekomen dat onder bepaalde voorwaarden 
NOT‐contract en Geleitschein elkaar niet hoefden uit  te sluiten, mits de Trustmaatschappij 
akkoord ging met enkele Duitse voorwaarden. Het nieuwe Duitse wensenlijstje – overigens 
een andere dan de eerder door Gneist verzonden ‘Forderungen‘ – bevatte allereerst de eis 
dat de NOT voor het Scandinavische verkeer een aparte afdeling zou oprichten: veel Duitsers 
waren er namelijk heilig van overtuigd dat de bestaande NOT‐afdelingen Britse controleurs 
in dienst hadden. Verder zou de NOT geen wijzigingen  in de bestaande overeenkomsten of 
in het contract mogen aanbrengen zonder toestemming van de Duitse regering, zou zij toe 
moeten staan dat bepaalde Scandinavische goederen niet naar Nederland maar alleen naar 
Duitsland  geëxporteerd  werden  en  zou  de  UC  geen  bezwaren mogen maken  als  vanuit 
Scandinavië  meer  werd  aangevoerd  dan  volgens  de  rantsoenovereenkomsten  was 
toegestaan.207 

Voor de Nederlandse regering had Von Müller echter een ander, en schijnbaar veel 
aantrekkelijker, aanbod. Berlijn was namelijk, deelde hij mee, bereid om haar eerdere eis dat 
Geleitscheine door een Nederlandse regeringsambtenaar getekend zouden worden, te laten 
vallen.  In plaats daarvan  zouden  importeurs en  reders  zelfstandig de  gevraagde  garanties 
aan de Duitse consul mogen geven, samen met een verklaring van de Nederlandse regering 
dat deze garant stond dat de genoemde  importeur niet op zijn verklaring zou terugkomen. 
Daarna  zouden  zij  bij  het  Bureau Uitvaren  van  Schepen  een Geleitschein  kunnen  komen 
ophalen. Von Müller hoopte dat dit aanlokkelijk aanbod de Nederlandse regering zou doen 
overhalen  om  de  NOT  te  dwingen  de  strenge  Duitse  voorwaarden maar  te  accepteren. 
Bovendien was aanvaarding van Von Müllers aanbod afhankelijk van het  tot  stand komen 
van een algemeen bilateraal economisch akkoord  (een Generalabkommen): Berlijn hoopte 
dus  een  dubbelslag  te  kunnen  slaan  door  haar maritieme  controle  over  de  Nederlands‐
Scandinavische handel te gebruiken door én de NOT vleugellam te maken én de Nederlandse 

                                                            

205 NA 2.06.079/1266: UC 5 juli 1918, 108. Nu er met de Nederlandse regering en de NUM overeenstemming 
was, kon eindelijk ook formeel de Prize Court‐regeling met Groot‐Brittannië worden getekend: NA 
2.06.079/1267: Oppenheimer aan Van Aalst, 8 augustus 1918 no. 1001, bijgevoegd bij UC 16 augustus 1918. 
206 NA 2.06.079/1264: UC 5 maart 1918, 55; NA 2.06.079/1266: UC 19 juli 1918, 199. Ook lagen er in Zweden 
zo’n twintig schepen met goederen voor Nederland te wachten. NA 2.06.079/1266: UC 26 juli 1918, 212. 
207 NA 2.06.079/1266: UC 26 juli 1918, 213‐214. 
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regering onder druk  te zetten bij de economische onderhandelingen tussen de DHH en de 
CEAB.208  
  Die waren namelijk op 24 mei weer hervat, hetgeen alles te maken had met het door 
de  Centralen  van  de  jonge  Sovjet‐Unie  verkregen  Oekraïne.  Duitsers  en  Oostenrijkers 
hadden gehoopt een rijk wingewest te hebben veroverd, maar de door hen ingestelde semi‐
zelfstandige  Oekraïense  Volksrepubliek  werd  al  snel  verscheurd  door  een  bloedige 
burgeroorlog die voedselproductie en –transport ernstig bemoeilijkten.209 Maar omdat het 
Duitse offensief op het Westfront nog altijd voorspoedig verliep, leek er geen reden om geen 
forse eisen te stellen, en dus eisten de Duitse onderhandelaars ‘Mindestmengen’ voor bijna 
elk  landbouwproduct  dat  Nederland  kon  uitvoeren. 210  De  Duitsers  vonden  hetgeen 
Nederland aanbood echter veel  te mager, waarna de Nederlandse regering besloot om de 
onderhandelingen maar af te breken, met als excuus dat zij per 3 juli 1918 (in verband met 
de uitgeschreven verkiezingen) demissionair was geworden en geen onderhandelingen wilde 
voeren  die  haar  nog  niet  gekozen  opvolgers  zou  vastleggen.211  Op  23  juli  1918  verzocht 
Gneist desondanks de CEAB om alsnog een akkoord te sluiten, zij het met een veel kleinere 
reikwijdte dan een Generalabkommen.212 Omdat de Duitse regering zich, voor de zoveelste 
keer, zorgen maakte over de wisselkoers van de mark ten opzichte van de gulden, ontstond 
er  ruimte  voor een nieuw  , door  Fentener  van Vlissingen en Van Aalst uitonderhandelde, 
kolen‐kredietakkoord. Duitsland garandeerde minimaal 120.000  ton kolen per maand voor 
de  periode  1  augustus  –  1  december  1918,    in  ruil  waarvoor  de  Vereeniging  voor  den 
Geldhandel aan het Duitse bankenconsortium Fl. 30,‐ krediet per geleverde  ton verstrekte 
tot een maximum van 16,9 miljoen gulden.213  

Ook wat betreft de NOT bleken de Duitsers bereid tot een tijdelijke regeling. Dat lag 
vooral  aan  het  feit  dat  Van  Aalst,  met  steun  van  enkele  CEAB‐leden  (met  name  Ernst 
Heldring), de Duitsers meegedeeld had dat het succes van onderhandelingen over verdere 
kredieten  zou  afhangen  van  de Duitse  houding  ten  opzichte  van  de NOT.214 Daar  leek  hij 
succes mee  te  hebben, want  op  13  augustus  1918 werd,  als  uitvloeisel  van  het  nieuwe 
kolen/kredietakkoord,  een  Schiffahrtsabkommen  getekend.  De  passages  daarin  die 
betrekking hadden op de NOT waren beduidend milder dan die  in Von Müllers “aanbod”. 
Afgesproken werd dat de NOT geen goederen mocht leveren aan personen op de Sperrliste 

                                                            

208 NA 2.06.079/1266: UC 19 juli 1918, 193‐194; UC 26 juli 1918, 209‐212. 
209 Chambers, War behind the War, 460‐461. 
210 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 21 juni 1918, 1‐2. 
211 NA 2.06.079/1267: UC 23 augustus 1918, 100‐101; NA 2.06.079/1439: Notulen CAEB, 12 juli 1918, 4‐7; 16 
juli 1918, 1‐9. Cf. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 89; Smidt, De regulering, 65‐66; Baer, The 
Anglo‐German antagonism, 287‐288. 
212 NA 2.06.079/1439: Notulen CAEB, 23 juli 1918, 1‐5; 30 juli 1918, 7‐8. 
213 Baer, The Anglo‐German antagonism, 286‐288; Frey, Der Erste Weltkrieg, 312‐315; Frey, 'Deutsche 
Finanzinteressen', 351‐352; Porter, Dutch neutrality, 226; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 89‐90. 
214 NA 2.06.079/1265: UC 4 juni 1918, 272‐273; Conceptovereenkomst en ‘Opmerkingen waartoe de door de 
Duitsche Regeering ingediende voorstellen aanleiding geven’, beiden n.d., bijgevoegd bij UC 4 juni 1918; NA 
2.06.079/1439: Notulen CAEB, 30 juli 1918, 2, 6; NA 2.06.079/1267: UC 2 augustus 1918, 1‐9; UC 9 augustus 
1918, 44‐45. 
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noch aan Prijsrechters in Geassocieerde landen en zichzelf onmiddellijk na het einde van de 
vijandelijkheden zou opheffen.215 

Het nieuwe kolen/krediet‐akkoord en de daaraan gekoppelde wapenstilstand tussen 
Duitsland en de NOT  lijken een flinke concessie van Berlijn aan de Nederlanders.216 Op het 
oog  zag de kolen/kredietovereenkomst er wellicht vrij gunstig uit –  zeker omdat Fentener 
van Vlissingen er in slaagde om de Duitse vraagprijs met 30% omlaag te praten, de looptijd 
te verlengen en de te leveren hoeveelheid iets te verhogen, hetgeen verraadt hoeveel haast 
Duitsland  had  met  het  verkrijgen  van  nieuwe  kredieten217 –  maar  de  kleine  lettertjes 
vertellen een ander verhaal. De overeenkomst was namelijk per 15 oktober met een termijn 
van  twee weken opzegbaar, en bovendien had Berlijn  laten  vastleggen dat uiterlijk begin 
oktober  nieuwe  onderhandelingen over  een Generalabkommen  zouden worden  geopend. 
Omdat Berlijn per 1 november de kolenkraan weer kon dichtdraaien als één en ander niet 
naar wens ging, en daarmee dus Nederland gedurende de aanstaande winter in de kou zou 
kunnen  zetten,  had  het  daarmee  een  flinke  troefkaart  in  handen.218 Maar  tegen  die  tijd, 
merkte Van Aalst, zou Nederland weinig tot niets meer als compensatie te bieden hebben: 
de meeste  landbouwproducten zouden tegen die tijd óf opgebruikt of,  in verband met hun 
beperkte houdbaarheid, uitgevoerd zijn.219  

Bovendien  zaten  in de  aanvullende  voorwaarden nog drie  flinke  adders onder het 
gras.  Ten  eerste  had  de Duitse  regering  bedongen  dat  er  een  strikte  verbruikscontrole  – 
uitgevoerd door de Kodibu, maar onder Duitse supervisie – zou komen op steenkool, om er 
zeker van te zijn dat personen op de Sperrliste niets zouden krijgen en bedrijven die deels 
voor Geassocieerde belangen werkten evenredig gekort zouden worden.220 Daarnaast eisten 
de  Duitsers  dat  de  kwestie‐NOT  tijdens  de  besprekingen  voor  een  Generalabkommen 
opnieuw  ter  sprake  zou worden gebracht: de “wapenstilstand”  tussen Berlijn en NOT was 
dus op zijn best een tijdelijke. Tenslotte behield de Duitse Legatie in Nederland de absolute 
controle  over wie  er  een Geleitschein  kreeg,  zonder  daarvoor  verantwoording  te  hoeven 
afleggen.  Hiervan maakte marine‐attaché  Von Müller  veelvuldig  gebruik  om  onder  NOT‐
contract varende schepen alsnog een Schein te weigeren.221 Nederland in het algemeen, en 

                                                            

215 NA 2.06.079/1439: 'Uittreksel uit de overeenkomst met Duitschland betreffende de Scandinavische vaart', 
13 augustus 1918, bijgevoegd bij Notulen CAEB, 6 augustus 1918. Het volledige Abkommen is te vinden in NA 
2.06.079/1267, als bijlage bij UC 16 augustus 1918. Zie voor meer details NA 2.06.079/1267: Van Aalst aan 
Gneist, 30 juli 1918, Oppenheimer aan Van Aalst, 29 juli 1918 no. 971 en Van Aalst aan Oppenheimer, 30 juli 
1918 no. 881, bijgevoegd bij UC 2 augustus 1918; UC 9 augustus 1918, 45‐47, 56‐57. De NOT richtte speciaal 
voor de Scandinavië‐regeling een nieuwe afdeling op met de ‘gepensioneerd vice‐admiraal’ H.P. van Hecking 
Colenbrander (een outsider dus, vermoedelijk om Berlijn tegemoet te komen) aan het hoofd. Eind augustus 
kreeg deze afdeling van Gneist de beschikking over de Sperrliste (NA 2.06.079/1267: UC 23 augustus 1918, 
114). 
216 Frey, Der Erste Weltkrieg, 311‐315; Porter, Dutch neutrality, 226; Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog 
III, 89‐90 
217 NA 2.06.079/1439: Notulen CAEB, 30 juli 1918, 1‐3. 
218 OP V, map ‘Diary August 1918’: ‘Memorandum’ van Oppenheimer, 2 augustus 1918. Cf. NA 2.06.079/1266: 
UC 11 juni 1918, 27. 
219 NA 2.06.079/1439: Notulen CAEB, 23 juli 1918, 4. 
220 NA 2.06.079/1439: Notulen CAEB, 6 augustus 1918, 1. 
221 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 11 oktober 1918, 246. 



 

 

 

387

de NOT  in het bijzonder,  leken geheel overgeleverd aan Duitse willekeur; er was hoogstens 
uitstel bereikt tot de onvermijdelijke onderhandelingen voor een Generalabkommen. 
 
9.8 – Muurvast 
 
De steeds grotere economische druk die Duitsland op Nederland kon uitoefenen, zorgde er 
voor  dat  in  Londen  vanaf  begin  1918  steeds  luidere  kritiek  klonk  op  het,  op  last  van 
Washington,  ingestelde handelsembargo. Dat was  afgekondigd om Nederland  te dwingen 
een  algemeen  handels‐  en  scheepvaartakkoord  te  tekenen,  maar  daar  leek  na  de 
“Schepenroof”  geen  uitzicht  meer  op.  Rapporten  uit  Nederland,  onder  andere  van 
Oppenheimer, toonden aan dat het algehele exportverbod voor goederen met bestemming 
Nederland er voor zorgde dat er gaten vielen die neutrale en Duitse fabrikanten maar al te 
graag opvulden – althans, voor zover zij daartoe de grondstoffen hadden. Vooral de Duitsers 
profiteerden door consumptie‐ en  luxegoederen uit te voeren; deze waren toch ongeschikt 
als  compensatie bij de economische onderhandelingen met Nederland, maar  leverden bij 
verkoop wel broodnodige deviezen – zij het te weinig – en werkgelegenheid op. Bovendien 
slaagde Berlijn er in om markten te veroveren die altijd gedomineerd waren door de Britten, 
hetgeen Londen ook met het oog op de verwachte “oorlog‐na‐de‐oorlog” zeer onwelgevallig 
was.222 Daarom sprak Londen met Parijs en Washington af dat er enkele uitzonderingen  in 
het embargo‐beleid zouden worden gemaakt. Maar bij de Uitvoerende Commissie wekte de 
langzaam maar  gestaag  langer wordende  lijst  uitzonderingen, waarop  producten  als  ‘real 
and  imitation precious stones, marble and alabaster for statutory purposes’ en ‘straw hats’ 
prijkten,  vooral  irritatie.223 Toen  ter  illustratie  zo’n  lijstje  aan  de  Raad  van  Bestuur werd 
voorgelezen,  verbaasde  haar  leden  zich  vooral  over  het  feit  dat  de  Britten  Nederland 
kennelijk wel zijn ‘artificial teeth’ gunde, maar geen etenswaren om deze valse tanden in te 
kunnen zetten.224 
  Verder onderhandelen met de Geassocieerden over de hervatting van de overzeese 
aanvoer van voedsel en grondstoffen – vanuit  zowel Londen als Washington waren na de 
“Schepenroof”  signalen binnen  gekomen dat er met hen best  te praten  zou  zijn over het 
implementeren van het Basis of Agreement minus de clausules die betrekking hadden op het 
Nederlandse tonnage – was echter onmogelijk. De Nederlandse regering had namelijk na de 
“Schepenroof”  ten overstaan van verontwaardigde parlementsleden en de  (internationale) 
pers verklaard de Geassocieerden niet meer te vertrouwen en dus ook niet meer met hen te 
willen onderhandelen.225 Om de situatie nog ingewikkelder te maken, had de Britse regering 
Nederland na de “Schepenroof” als doekje voor het bloeden 100.000 ton graan aangeboden, 

                                                            

222 BNA FO 382/1845, 64692: Memorandum door Francis Oppenheimer, 26 april 1918; BNA FO 382/1845, 
43890: Memorandum 'Economic Conditions (Neutral Countries). From a Trading Firm of Merchants (in 
Amsterdam)’, 22 februari 1918; idem, 64692: 'Extract from Report on British Propaganda in Holland dated 31st 
March 1918, to the Ministry of Information. Part XVII. Trade in Relation to Propaganda'. 
223 NA 2.06.079/1263: Botterell aan Van Aalst, 10 februari 1918 no. 238, bijgevoegd bij UC 12 februari 1918 Cf. 
NA 2.06.079/1263: UC 12 februari 1918, 225. 
224 NA 2.06.079/1263: RvB 12 februari 1918, 240. 
225 NA 2.06.079/1265: UC 23 april 1918, 75; UC 3 mei 1918, 111‐112, 127‐128; Gecombineerde RvB en 
Algemene Jaarlijke Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 247‐248. 
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zonder  enige  tegenprestatie  te  eisen.226 De  Britse  regering,  die  van  te  voren  niet  door 
Washington  was  ingelicht,  reageerde  woedend:  terecht  redeneerde  Balfour  dat  de 
Nederlandse  regering  dankzij  dit  Amerikaanse  geschenk  nog  dieper  in  haar  schulp  zou 
kruipen.227 
  Binnen het kabinet waren alleen Treub en Loudon voorstander van het hervatten van 
de onderhandelingen met de Geassocieerden, maar hun collegae lieten zich, zoals Balfour al 
had  gevreesd,  niet  vermurwen:  de  “vertrouwens”‐kwestie  en  het  feit  dat  dankzij  het 
Amerikaanse graanaanbod de ergste nood voorlopig gelenigd kon worden, maakte hen niet 
bijzonder happig om opnieuw met de Britten en de Amerikanen rond de tafel te gaan zitten. 
Daarom  liet Loudon begin april 1918 via topambtenaren De Waal en Snouck Hurgronje aan 
de  Uitvoerende  Commissie weten  dat  zij wat  hem  betreft  zouden  kunnen  proberen  om 
buiten  de  regering  om  een  akkoord met  de Geassocieerden  te  sluiten  om  de  overzeese 
handel met wat restte van de Nederlandse handelsvloot te hervatten.228 De UC had hier wel 
oren naar, al was het maar omdat zij, opnieuw, onder grote druk stond van fabrikanten die 
afhankelijk waren van overzeese aanvoer. Tot nu toe hadden de meesten in afwachting van 
nieuwe  aanvoer  op  bevel  van  de  Trustmaatschappij  en  ondanks  de  sterk  teruggevallen 
productie hun personeel in dienst gehouden, maar de vraag was hoe lang ze dat nog zouden 
volhouden, zeker als de overzeese handel pas weer op gang zou kunnen komen nadat een 
nieuwe  regering was  geformeerd.229 Daarom deed de NOT op 7 mei 1918 de Britten een 
voorstel voor een nieuwe algemene rantsoeneringsovereenkomst.230  

De  Britse  regering  ging  echter  niet  in  op  het  voorstel  van  de  NOT:  Botterell 
verklaarde dat Londen nieuwe onderhandelingen overbodig vond omdat er al een Basis of 
Agreement  lag. Daarin  stonden  niet  alleen  afspraken  in  over  rantsoenen, maar  ook  over 
bijvoorbeeld  een  lening  en  –  belangrijker  –  beperkingen  in  de  export  naar Duitsland.  En 
omdat deze  laatste twee onder  jurisdictie van de NUM en de Nederlandse regering vielen, 
die  –  zoals  de  Britten  en  de  Amerikanen  heel  goed  wisten  – met  de  Duitsers  aan  het 
onderhandelen waren  – was  de  kans  heel  groot  dat  elk  positief  resultaat  dat  uit  aparte 
onderhandelingen  met  de  NOT  kon  voortvloeien  te  niet  zou  worden  gedaan,  tenzij  de 
regering  zich  akkoord  verklaarde met het onderhandelingsresultaat.231 En daar  leek bitter 
weinig kans op: ook Loudon  leek zich begin mei 1918 bedacht te hebben en maakte de UC 
duidelijk dat hij op geen enkele manier, officieel of officieus, de NOT kon helpen: Posthuma 

                                                            

226 BPNL VIII‐2, doc. nr. 724, 810‐811: Telegram Page aan Lansing, 16 april 1918. Cf. Baily, Policy of the United 
States, 97; Bell, A history of the blockade, 644; Farrar, French Blockade, 176‐177. 
227 BNA FO 382/2048, 69629: Balfour aan Lord Reading, 22 april 1918 no. 2372; NA 2.06.079/1265: UC 3 mei 
1918, 115‐116; UC 21 mei 1918, 212. Cf. Baer, The Anglo‐German antagonism, 245; Smit, 'V.S. van Amerika', 
118‐119. 
228 NA 2.06.079/1264: UC 9 april 1918, 260‐261. 
229 BNA FO 382/1855, 82078: memorandum door Oppenheimer, 17 mei 1918; NA 2.06.079/1266: UC 26 juli 
1918, 208‐209. Cf. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog III, 95. 
230 BNA FO 382/1855, 82078: telegram Townley aan Balfour, 8 mei 1918 no. 1748; UC 14 mei 1918, 170. 
231 BNA FO 382/1855, 85851: telegram Balfour aan Townley, 23 mei 1918 no. 1138; BPNL VIII‐1, doc. nr. 486, 
544‐548: Townley aan Balfour, 8 mei 1918, met aantekening van Crowe, 22 mei 1918; BPNL VIII‐1, doc. nr. 518, 
579‐580: Memorandum van Akers Douglas, 27 juli 1918; NA 2.06.079/1265: UC 14 mei 1918, 171‐172; Botterell 
aan Van Aalst, 24 mei 1918 no. 660, bijgevoegd bij UC 28 mei 1918. Cf. Baer, The Anglo‐German antagonism, 
247‐249. 
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zou hem dat  in de ministerraad uitdrukkelijk verboden hebben.232 Tot overmaat van  ramp 
wist de Duitse regering het Amerikaanse graanaanbod te saboteren. Zij redeneerde, terecht, 
dat elke  toenadering de Nederlandse bereidheid om met hén een  akkoord  te  sluiten  zou 
doen  afnemen  en  de  Trustmaatschappij  bovendien  nieuwe  kracht  zou  geven.  Bovendien 
waren de Duitsers bang dat de Nederlandse  regering opnieuw, net als  tijdens de Basis of 
Agreement‐onderhandelingen,  een  dubbelspel  speelde  en  heimelijk  met  de  NOT 
samenwerkte.233 Berlijn  eiste  daarom  dat  de  schepen  die  het  Amerikaanse  graan  zouden 
moeten halen, eerst een Geleitschein moesten aanvragen. Uiteraard werd deze vervolgens 
door de Duitse  regering geweigerd,  tenzij de Nederlandse  regering beloofde na de oorlog 
een  flink deel van de handelsvloot  ter beschikking van de Centralen te stellen, hetgeen de 
CEAB – die hierover onderhandelde – natuurlijk weigerde.234 
  Maar  begin  juni  1918  berichtte  Loudon  plotseling  dat  hij  bereid  was  de 
onderhandelingen  over  een  met  de  Britten  en  de  Amerikanen  te  sluiten  algemeen 
economisch akkoord (een General Agreement) te heropenen. Deze plotselinge koerswijziging 
werd  veroorzaakt  door  het  feit  dat  Berlijn  opnieuw  aandrong  op  het  afsluiten  van  een 
Generalabkommen. Loudon wilde dat de Geassocieerden – in het bijzonder de Britten – een 
afvaardiging naar Nederland zouden sturen, net als de Duitsers dat hadden gedaan. Zo kon 
de  CEAB met  beide  kanten  onderhandelen  over  economische  akkoorden  die  voor  zowel 
Geassocieerden als Centralen aanvaardbaar waren; hopelijk  kon  zo een herhaling  van het 
Basis of Agreement‐fiasco vermeden worden.235 

Londen  reageerde  voorzichtig  positief,  en  stuurde  Francis  Oppenheimer,  na  de 
Londense  onderhandelingen  in Groot‐Brittannië  achtergebleven,  naar Den Haag met  een 
samenvatting van het Basis of Agreement, dat wat hem betreft als uitgangspunt voor nieuwe 
gesprekken  moest  dienen. 236  Maar,  tot  de  onaangename  verrassing  van  zowel  de 
Amerikanen als de Fransen, bevatte deze “samenvatting” ook enkele nieuwe punten.237 Zo 
viel daarin  te  lezen dat Groot‐Brittannië  in  ruil voor het sluiten van een nieuw Agreement 
een groot jaarlijks extra krediet van 165 miljoen gulden eiste, waarvoor de NUM (en dus de 
regering) toestemming moest geven. Belangrijker wellicht nog was dat in de “samenvatting” 
vermeld  stond  dat  de  Nederlandse  regering  diende  te  garanderen  dat  ‘[t]he  existing 
arrangements  between  the  Associated Governments  and  the Netherlands Oversea  Trust, 
except in so far as these may be modified by the present proposed agreement, must remain 
operative and undisturbed’. Bovendien moesten zowel regering als NUM officieel verklaren 
akkoord  te  gaan  met  Oppenheimers  ‘5  per  cent  rule’;  als  de  Britse  regering  alleen 
grondstoffen wilde uitvoeren als zij beschikking kreeg over 95 procent van het eindproduct, 

                                                            

232 NA 2.06.079/1265: UC 7 mei 1918, 152; UC 28 mei 1918, 233. 
233 NA 2.06.079/1265: Gecombineerde RvB en Algemene Jaarlijke Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 
252. 
234 NA 2.06.079/1265: UC 16 april 1918, 30‐31; UC 30 april 1918, 95; Zie NA 2.06.079/1265: UC 4 juni 1918, 260‐
261, 274; NA 2.06.079/1266: UC 19 juli, 195‐196. 
235 NA 2.06.079/1265: Gecombineerde RvB en Algemene Jaarlijke Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 
252‐253; UC 4 juni 1918, 276‐277. 
236 OP V, map ‘Diary June 1918’: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 28 juni 1918. Deze brief bevindt zich ook in BNA 
FO 382/1855, 118022. Cf. NA 2.06.079/1266: UC 9 juli 1918, 145‐146. 
237 BNA FO 382/1855, 110985: telegram Balfour aan Townley, 26 juni 1918 no. 1504; idem, 110905: telegram 
Townley aan Balfour, 21 juni 1918. Cf. OP VII, map ‘Draft Chapter XXI‐ ‘1918 (II. The Hague)’, 3. 
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dan  moesten  beide  genoemde  partijen  daartoe  de  nodige  maatregelen,  zoals  het 
verstrekken  van  uitvoerlicenties,  treffen. De Britse  regering  zou  dus  geen  getreuzel meer 
accepteren  zoals  zich met  de  recente  olie‐  en  vetonderhandelingen  hadden  voorgedaan. 
Door deze twee eisen te stellen maakte de Britse regering niet alleen duidelijk dat Schim van 
der Loeff en zijn Crisisdepartement zich niet meer met NOT‐zaken moesten bemoeien, maar 
ook dat zij alleen bereid was te onderhandelen als dat haar directe economische voordelen 
opleverde.238 

Loudon  reageerde  niet  op  de  “samenvatting”.  Hij  wist  dat  de  Duitse  regering 
hernieuwde  onderhandelingen  met  het  Basis  of  Agreement  als  uitgangspunt  niet  zou 
accepteren, en was bovendien bang dat Berlijn als onderdeel van het Generalabkommen zou 
eisen dat de Trustmaatschappij zou worden opgedoekt.239 Sterker nog, ter voorbereiding op 
nieuwe  onderhandelingen met  de  Duitsers  had  de  NOT  op  3  juli  1918  van  Loudon  het 
vriendelijk  verzoek  gekregen  alle  onderhandelingen  te  staken.240 Twee  dagen  later  liet 
Snouck Hurgronje weten dat Loudon, op advies van Kröller, de mogelijkheid onderzocht een 
regeringsbureau  op  te  zetten  dat  de  NOT  zou  kunnen  vervangen:  wellicht  konden  zo 
eventuele  Duitse  bezwaren  tegen  een  overeenkomst  met  de  Geassocieerden  worden 
weggenomen. Toen de UC hem er verschrikt op wees dat dat helemaal niet kon, omdat de 
regering  zich  nu  eenmaal  niet  kon  verenigen  met  de  Britse  interpretatie  van  het 
internationaal  recht  (laat  staan  met  zaken  als  de  Statutory  Black  List)  merkte  Snouck 
Hurgronje geheimzinnig op dat er ‘officieus wel  iets  in die richting gedaan kon worden’. De 
UC  legde  zich echter niet  zo maar neer bij de ontmanteling  van de Trustmaatschappij,  te 
meer omdat, aldus Hintzen en Roelvink, Loudon sprak namens een ‘demissionair ministerie’: 
volgens hen kon alleen haar opvolger  zich uitspreken over het  lot van de NOT. Achter de 
schermen  zette Van Aalst ondertussen een plannetje  in werking om de dreigende  sluiting 
van de NOT te voorkomen.241 

Hij had namelijk contact gezocht met de Amerikaanse gezant  in Nederland,  John W. 
Garrett, die hem had verteld zeer mee te voelen met het  lijdende Nederlandse volk, en te 
hopen dat zijn regering spoedig  iets voor hen zou kunnen betekenen.242 Van Aalst  liet zich 
dat  geen  twee  keer  zeggen  en  vertelde  Garrett  dat  zonder  Amerikaanse  hulp  de 
Rotterdamse  bevolking  het  waarschijnlijk  niet  langer  aan  zou  kunnen  zien  hoe  grote 
hoeveelheden levensmiddelen, bedoeld voor de “Relief”, aan de kades werden overgeslagen 
richting België, en de schepen zou plunderen.243 Garrett was hiervan zeer onder de  indruk, 

                                                            

238 NA 2.06.079/1266: UC 5 juli 1918, 119‐121. Cf. NA 2.06.079/1265: UC 21 mei 1918, 217; Gecombineerde 
RvB en Algemene Jaarlijke Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 253‐254. 
239 BNA FO 382/1855, 127133: telegram Townley aan Balfour, 21 juni 1918 no. 2628, Urgent; idem, 131886: 
Townley aan Balfour, 22 juli 1918 no. 1908, Confidential, met bijgevoegd Loudon aan Townley, 18 juli 1918 en 
'Memorandum', n.d.; idem, 128600: telegram Townley aan Balfour, 23 juli 1918 no. 2645, Very Urgent; UC 19 
juli 1918, 195. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 317; Oppenheimer, Stranger Within, 327. 
240 BPNL V‐1, doc. nr. 571, 590‐591: Loudon aan NOT, 3 juli 1916. 
241 NA 2.06.079/1266: UC 5 juli 1918, 119‐121, citaten op 120. Cf. NA 2.06.079/1265: UC 7 mei 1918, 149‐150. 
242 NA 2.06.079/1262: UC 8 februari 1918, 209; NA 2.06.079/1264: UC 9 april 1918, 275‐276. Garretts 
voorganger Henry Van Dyke had Nederland al in januari 1917 verlaten, maar zijn opvolger kwam in verband 
met de scheepvaartstremmingen pas veel later aan. Van Dyke, Fighting for Peace, 200‐201. 
243 BNA FO 382/1856: telegram Townley aan Balfour, 16 augustus 1918 no. 2902; idem, 149463: Townley aan 
Balfour, 16 augustus 1918 no. 2109 Commercial, Confidential. 
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en seinde de Amerikaanse  regering dat zij onmiddellijk contact moest  leggen met de NOT 
om dit nachtmerriescenario  te voorkomen: met de Nederlandse  regering was het volgens 
hem kwaad kersen eten, omdat die veel  te veel onder de Duitse plak zat.244 Garrett kreeg 
daarop  van Washington  toestemming  de  NOT  te  vragen welke  goederen  Nederland  het 
meeste nodig had. De UC  leverde daarop een  lijstje  (met daarop onder  andere nog eens 
100.000 ton graan en 15.000 ton eetbare oliën en vetten) bij de Amerikaanse gezant  in, en 
deelde hem – ietwat naïef – mee te verwachten dat Duitsland dit keer wél zou meewerken, 
omdat  zij  anders  de  verantwoordelijkheid  zou  moeten  dragen  voor  hongersnood  in 
Nederland  en  geplunderde  “Relief”‐schepen. 245  De  Duitsers  werden  daarom  via  een 
schreeuwerig artikel in het Algemeen Handelsblad op de hoogte gebracht van de gesprekken 
tussen de NOT en de VS, dat tegelijkertijd diende om het ministerie van Buitenlandse Zaken 
onder de neus te wrijven dat de NOT nog altijd van grote waarde was, zeker in een situatie 
waarin de  regering gezien de  “vertrouwens”‐kwestie en haar bijna‐demissionaire  karakter 
aarzelde om actie te ondernemen: 
 

Onder  dergelijke  omstandigheden  staan  officieele  vertegenwoordigers  der  natie 
machteloos:  gelukkig  heeft  het  ons  niet  aan mannen  ontbroken,  die  het  zich  tot  taak 
gerekend hebben, het pad tot herstel der vriendschappelijke verhoudingen te effenen. Dat 
zich de toekomst gunstiger  laat aanzien dan kort geleden […] mag voor een deel worden 
toegeschreven  in het bijzonder aan het optreden van den man, wien uit den aard  zijder 
bijzondere  betrekkingen  als  president  van  de  N.O.T.  door  de  vertegenwoordigers  der 
Geassocieerden een willig oor wordt geleend. De heer van Aalst  is door zijn bemiddeling 
ook ditmaal een zeer kostbare steun geweest voor onze Regeering.246 

 
Van  Aalst  had  zijn  boodschappenlijstje  ook  doorgestuurd  naar  het  Britse  gezantschap.247 
Oppenheimer  en  Townley  reageerden  echter  zeer  negatief,  en  waarschuwden  de 
Amerikanen  voor  de  gevolgen:  ‘[A]ny  such  arrangement  would  be  likely  to  delay  the 
conclusion of a general agreement, and would be more likely to be interpreted here as a sign 
of weakness on our part than as a disinterested act  intended to assist Holland at a difficult 
moment’, rapporteerde de laatste op 16 augustus.248 
  Ondertussen was ook Loudon weer uit zijn schulp gekropen, hetgeen alles te maken 
had met  het  op  31  juli  afgesloten  kolen/kredietakkoord, waarin was  afgesproken  dat  de 

                                                            

244 BNA FO 382/1855, 115506: Mededeling van Alonzo Taylor, 29 juni 1918.  
245 NA 2.06.079/1266: UC 19 juli 1918, 195‐198; NA 2.06.079/1267: NA 2.06.079/1267: ‘Memorandum’ en 
‘Note’ van Van Aalst, 27 juli 1918, bijgevoegd bij UC 2 augustus 1918. 
246 Algemeen Handelsblad, 15 juli 1918 Ochtendblad. 
247 BNA FO 382/1623, 102929: Memorandum van Allizé, 'Conditions de resserrement du Blocus à l'égard de la 
Hollande', 16 April 1917'. 
248 BPNL VIII‐1, doc. nr. 522, 583‐586: Townley aan Balfour, 16 augustus 1918, citaat op 583. Cf. BNA FO 
382/1855, 115621/X/1129: Robert Cecil aan Alonzo Taylor, 3 juli 1918, Immediate; BNA FO 382/1855, 110905: 
telegram Balfour aan Reading [Washington], 26 juni 1918 no. 3946. Baer, The Anglo‐German antagonism, 251‐
252 maakt ook melding van Van Aalsts poging om Garrett te beïnvloeden, maar vertelt maar het halve verhaal: 
het ging Van Aalst niet alleen om de goederen an sich, maar juist ook om het blijvend nut van de NOT aan te 
tonen. Frey, Der Erste Weltkrieg, 315‐316 meldt dat dit Anglo‐Amerikaanse meningsverschil er in resulteerde 
dat de Britten als gebaar richting Washington toestonden dat het embargo wat werd opgerekt. Dat is niet het 
geval, sterker nog: het oprekken van het embargo was een Brits idee. Zie ook Smit, 'V.S. van Amerika', 119‐120. 
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onderhandelingen over een Generalabkommen zo snel mogelijk zouden moeten beginnen. 
Het had voor Loudon dus geen zin meer om verder tijd te rekken, en op 4 augustus meldde 
hij zich daarom ook bij de Britse Legatie met de officiële mededeling dat hij bereid was mee 
te werken aan een nieuwe  rantsoenovereenkomst.249 Om handen en voeten  te geven aan 
Loudons  plan met  beide  zijden  tegelijkertijd  te  onderhandelen,  stelde  Snouck  Hurgronje 
voor  om  een  lijst  op  te  stellen  van  alle  goederen  die Nederland  nog  naar Duitsland  kon 
uitvoeren in ruil tegen nuttige import, zodat de Geassocieerden konden aangeven welke zij 
aanvaardbaar  vonden  en welke  niet.  Oppenheimer  vond  dat  goed, mits  de  Nederlandse 
regering  in  ruil  zou  garanderen  dat  de  met  de  Duitsers  te  maken  afspraken  niet  de 
regelingen  met  of  via  de  NOT  gesloten  zouden  doorkruisen.250 Daarop  bleef  het  vanuit 
kamp‐Loudon opnieuw stil, vermoedelijk omdat de  inventarisatie van wat er nog viel uit te 
voeren  nog  altijd  niet was  afgerond  en  omdat  het ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  de 
volgende regering niet permanent aan de Trustmaatschappij wilde binden.251 Oppenheimer 
interpreteerde  Loudons  stilte  echter  als  een  nieuwe  poging  tot  tijdrekken  en  kwam, met 
Townley,  tot  de  conclusie  dat  de  al  te  voorzichtige minister  van  Buitenlandse  Zaken  een 
flinke zet in de juiste richting nodig had. 
  Het middel dat Oppenheimer daarvoor koos was een brief – een pamflet  is wellicht 
een beter woord voor het 17 kantjes lange epistel – aan Van Aalst, waarin hij zijn gal spuwde 
over  de  Nederlandse  regering  die  de  Trustmaatschappij  dermate  dwars  zat  dat  zij  haar 
overeenkomst  met  de  Britten  niet  voldoende  kon  nakomen.  De  brief  was,  zelfs  voor 
Oppenheimers  begrippen,  stevig  te  noemen. Hij  beschuldigde  Loudon,  die  toch  de  ‘good 
faith’ van de Trust had gegarandeerd, van onneutraal gedrag omdat hij – ten gunste van de 
Duitsers – zich niet aan zijn woord had gehouden. Bovendien constateerde hij dat de reden 
achter de ruzies tussen Crisiszaken en de Trustmaatschappij gelegen was  in de  ‘strong pro‐
German  tendencies’  van  eerstgenoemde. 252  Vervolgens  deed  hij  er  nog  een  schepje 
bovenop. Als gevolg  van het diplomatieke geknoei en de endemische onbetrouwbaarheid 
van de Nederlandse regering, schreef Oppenheimer:  
 

Holland  to‐day who  in  proportion  to  her  size  is  one  of  the  prominent manufacturing 
countries is without raw materials – who is one of the leading shipping countries of the 
world has seen her flag disappear from the seas – who is one of the leading agricultural 
countries sees her population practically starving. I think you will agree that this is a sad 
epitaph for any Government.253 

 

                                                            

249 BPNL V‐1, doc. nr. 602, 617: Loudon aan Townley, 4 augustus 1918; OP V, map ‘Diary August 1918’: 
dagboekaantekening Francis Oppenheimer 7 augustus 1918. 
250 BNA FO 382/1855, 136899: telegram Townley aan Balfour, 7 augustus 1918 no. 2817; idem, 142974: 
telegram Townley aan Balfour, 18 augustus 1918 no. 2919. Cf. OP V, map ‘Diary August 1918’: ‘Memorandum. 
Telegram of August 7, 1918’, door Oppenheimer; en idem, ‘Memorandum. Telegram of August 18, 1918’; OP 
VII, map ‘Draft Chapter XXII‐ ‘1918 (III. Crisis)’, 3. 
251 NA 2.06.079/1267: UC 16 augustus 1918, 65‐66; UC 23 augustus 1918, 99‐100; UC 6 september 1918, 174. 
Cf. BNA FO 382/1855, 142974: telegram Townley aan Balfour, 18 augustus 1918 no. 2919; BNA FO 382/1856, 
149463: Townley aan Balfour, 16 augustus 1918 no. 2109 Commercial, Confidential. 
252 OP X, map ‘Loose notes’: Oppenheimer aan Van Aalst, 11 augustus 1918. 
253 OP V, map ‘Diary August 1918’: Oppenheimer aan Van Aalst, 22 augustus 1918. 
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Het was  de  bedoeling  dat  Van  Aalst, met wie  Oppenheimer  zijn  brief  van  te  voren  had 
doorgesproken,  kopietjes  zou  verspreiden  onder  invloedrijke  Nederlandse  politici  en 
zakenlieden, in de hoop dat zij de regering onder druk zou zetten de Geassocieerden niet zo 
tegen zich in het harnas te jagen.254  
  Oppenheimers epistels misten hun doel echter  volledig: niet  alleen  zouden  ze  zijn 
eigen  carrière  de  nek  omdraaien,  maar  ze  verzuurden  ook  de  verhouding  tussen  de 
Nederlandse  en  de Britse  regering  aan  de  éne,  en  tussen  Londen  en Washington  aan  de 
andere  kant. Want  Oppenheimer  had  de  Amerikaanse  Legatie  in  Nederland  niet  op  de 
hoogte gebracht van zijn plannetje, uit angst dat Garrett en zijn commercieel attaché Paul L. 
Edwards – die hem tijdens de Londense onderhandelingen al in negatieve zin was opgevallen 
–  de  boel  zouden  saboteren,  bijvoorbeeld  door  opnieuw  de NOT  allerlei  aanbiedingen  te 
doen.255 Garrett was op zijn beurt buitengewoon kwaad om het  feit dat Oppenheimer c.s. 
zijn onderhandelingspogingen met de NOT hadden gevetood, en liet aan Washington weten 
het gevoel te hebben dat er door de Britse Legatie een ‘very small game’ werd gespeeld met 
als doel de Amerikanen zoveel mogelijk buiten de deur te houden zodat de Britse regering 
zoveel mogelijk  voordeeltjes  kon  behalen.256 Garrett  liet  dan  ook  aan  de  Britse  regering 
weten dat de VS niet bereid was om op basis van het Basis of Agreement met Nederland te 
onderhandelen, met  als  excuus  dat Washington  deze  nooit,  zoals  oorspronkelijk  wel  de 
bedoeling was, officieel had geratificeerd.257 
  Nu  de  Britten  de  Amerikaanse  onderhandelingen met  de NOT  blokkeerden  en  de 
Amerikanen  de  Britse  onderhandelingen  met  Loudon,  leek  er  opnieuw  een  impasse  te 
ontstaan, die des te gevaarlijker owas mdat de tijd doortikte en de door Duitsland gestelde 
deadline waarop onderhandelingen over een Generalabkommen moesten beginnen dichter‐ 
en dichterbij kwam. Maar in de zomer werden de diplomatieke verwikkelingen in Nederland 
ingehaald  door  gebeurtenissen  op  het  slagveld. Het  grote Duitse  offensief  had weliswaar 
flinke terreinwinst opgeleverd, maar ook de Duitse reserves aan mankracht danig uitgeput. 
De Geallieerden  kregen  tegelijkertijd  juist  versterking  in  de  vorm  van  verse  Amerikaanse 
‘doughboys’. Samen zetten zij 18  juli 1918 de eerste succesvolle tegenaanval  in. Vanaf dat 
moment  namen  de  Geassocieerden  het  initiatief  definitief  over,  en  werden  de  Duitsers 
steeds verder teruggedrongen.258  

Hoewel  de  Duitse  legerleiding  geen  al  te  brede  ruchtbaarheid  gaf  aan  de  snel 
verslechterende militaire  situatie,  voornamelijk  om  geen  paniek  te  veroorzaken  die  een 
geordende verdediging tegen de Geassocieerde opmars zou bemoeilijken, drong het nieuws 
langzaam maar zeker ook door tot de DHH in Nederland. Daar werd besloten om, gezien de 
militaire situatie, de onderhandelingspositie drastisch te wijzigen:  in plaats van  in te zetten 
op een Generalabkommen voor de middellange termijn besloten de Duitsers om te proberen 

                                                            

254 OP V, map ‘Diary July 1918’: dagboekaantekening 30 juli 1918; idem, map ‘Diary August 1918’: 
dagboekaantekening 14 augustus 1918; idem, map ‘Diary September 1918’: Oppenheimer aan  Crowe, 24 
september 1918; NA 2.06.079/1267: UC 2 augustus 1918, 7‐8. Cf. Oppenheimer, Stranger Within, 327. 
255 OP V, map ‘Diary June 1918’: Oppenheimer aan Eyre Crowe, 28 juni 1918. Cf. Smit, 'V.S. van Amerika', 119. 
256 Garrett aan Lansing, 17 augustus 1918, geciteerd in Frey, Der Erste Weltkrieg, 319. 
257 BNA FO 382/1855, 110905: telegram Townley aan Balfour, 21 juni 1918 en telegram Balfour aan Reading 
[Washington], 26 juni 1918 no. 3946. 
258 Stevenson, 1914‐1918, 421‐463; Keegan, First World War, 440‐443. 
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een aantal kortlopende overeenkomsten voor het hier en nu te sluiten.259 Tegelijkertijd werd 
in de  laatste week van augustus de formatie van de nieuwe Nederlandse regering eindelijk 
afgerond en verschenen, na de nodige speculatie, de namen van de nieuwe ministers  in de 
pers. In Groot‐Brittannië werd dit nieuws met gejuich ontvangen, niet in het minst omdat uit 
het nieuws uit Nederland bleek dat er schoon schip gemaakt zou worden: zowel Loudon als 
Posthuma zouden definitief het veld ruimen.260 De vraag bleef echter of met hun opvolgers 
wel op korte  termijn een akkoord  te sluiten viel. Veel, zo niet alles, hing daarbij af van de 
houding die de nieuwe regering tegenover de NOT zou aannemen. 
 
9.9 – Nieuwe bezems 
 
Ruim twee maanden na de verkiezingen van 3 juli trad op 9 september het nieuwe kabinet 
aan, dat  in veel aspecten een curieus contrast vormde met haar voorganger.261 De 72  jaar 
oude, liberale (en dus "linkse") Cort van der Linden werd vervangen door de jonge katholiek 
Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, die  leiding gaf aan een parlementaire regering die steunde 
op  de  drie  grote  christelijke  (“rechtse”)  partijen.262 De  technocraat  H.A.  van  IJsselsteyn 
mocht de distributie‐puinhopen van Posthuma opruimen als nieuwe minister van Landbouw, 
Nijverheid  en  Handel,  en  de  pro‐Geallieerde  Loudon  werd  opgevolgd  door  de  partijloze 
(conservatief‐)liberaal  en  voormalig  burgemeester  van Den Haag H.A.  van  Karnebeek,  die 
geacht werd meer op hand van de Duitsers te zijn. Hoewel de vermeende sympathieën van 
Van Karnebeek het Geassocieerd enthousiasme enigszins temperden, maakte het bericht dat 
Ruijs de Beerenbrouck c.s. van plan waren schoon schip te maken erg veel goed.263 
  De Uitvoerende Commissie had de  komst  van de nieuwe  regering  zwevend  tussen 
hoop en vrees afgewacht. De laatste maanden van het bewind van de oude regering waren 
gekenmerkt door een continu ondergraven van haar autoriteit en zelfstandigheid, zeer  tot 
ongenoegen van de UC. En hoewel zij altijd bij hoog en  laag beweerde niets te willen doen 
tegen  de  zin  van  de  Nederlandse  regering,  had  zij  bijvoorbeeld  het  bevel  niet meer  te 
onderhandelen van  Loudon kunnen negeren met een beroep op het  (bijna‐)demissionaire 
karakter van het kabinet‐Cort van der Linden. Dat excuus had zij nu niet meer, en daarom 
maakte Valstar namens de Trustmaatschappij op 11  september enigszins  zenuwachtig  zijn 
opwachting bij Van Karnebeek om deze te vragen welke rol de nieuwe regering voor de NOT 

                                                            

259 BNA FO 382/1856, 155283: Townley aan Balfour, 1 september 1918 no. 2216 Commercial; OP V, map ‘Diary 
August 1918’: ‘Memorandum of interview between Commercial Attaché and Mr. Piek (29th August 1918). Cf. 
Sanders, British Strategic Planning, 146. 
260 BNA FO 382/1856, 145679: telegram Townley aan Balfour, 22 augustus 1918 no. 2954; idem: telegram 
Balfour aan Barclay (Washington), 24 augustus 1918 no. 5246; idem, 50279: telegram Townley aan Balfour, 31 
augustus 1918 no. 3070. Baer, The Anglo‐German antagonism, 253 stelt juist dat er tot het sluiten van de vrede 
in november 1918 geen vorderingen meer werden gemaakt met de onderhandelingen. Dat is onjuist, zoals nog 
zal blijken.  
261 Ritter, De donkere poort II, 351. 
262 Zie Puchinger, 'Formatie van Ruijs'.  
263 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 35; Moeyes, Buiten schot, 329‐331. Zie over Van Karnebeeks 
(vermeende) pro‐Duitse sympathieën, Kraaijestein en Schulten, 'Frans‐Nederlandse betrekkingen', 237 en 
Riemens, Passie voor vrede, 130. 
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had bedacht.264 Deze nodigde de voltallige UC,  inclusief de drie secretarissen uit, voor een 
vergadering  met  hemzelf,  de  nieuwe  premier,  Van  IJsselsteyn  en  verschillende 
topambtenaren, waaronder  Snouck Hurgronje  en  Schim  van  der  Loeff, waar  spijkers met 
koppen geslagen zou worden. 
  Van  Aalst,  die  namens  de  UC  op  deze  uiterst  belangrijke  bijeenkomst  het woord 
voerde,  trakteerde  zijn  gehoor  op  een  geschiedenislesje.  Toen  de  NOT  werd  opgericht, 
verhaalde  hij,  functioneerde  deze  ‘als  stootkussen  tusschen  de  eigen  Regeering  en  de 
Entente’. In die eerste oorlogsjaren had ‘de Regeering niet de minste neiging […] zich met de 
zaak te bemoeien’, maar  liet alles rustig over aan de NOT, die met stilzwijgend goedkeuren 
van  de  betrokken ministers  de  klappen  opving. Maar  naarmate  de  oorlog  langer  duurde, 
telde het neutraliteitsargument steeds minder zwaar en ging de regering zich steeds actiever 
bemoeien met zaken die daarvoor exclusief het domein van de NOT waren, zoals distributie, 
scheepsladingen  en  handelspolitieke  besprekingen  met  de  Geassocieerden.  De  recente 
geschiedenis,  zoals  Loudons  bevel  om  alle  onderhandelingen  te  staken,  de  continue 
aanvaringen met Posthuma en  recentelijk de  conflicten met Crisiszaken en haar directeur 
Schim  van  der  Loeff,  hadden  bij  de  UC  het  beeld  gecreëerd  dat  ‘sommige 
Regeeringsorganen’ zelfs nog verder wilden gaan, en ‘de N.O.T. liever van het toneel zouden 
zien  verdwijnen’.  De  UC  verzette  zich  daartegen, want,  doceerde  Van  Aalst  verder,  ‘het 
verleden  draagt  zijne  consequenties’.  Niet  alleen  stelden  de  Entente‐landen,  vooral  de 
Britten,  veel  vertrouwen  in  de  NOT  –  zeker  na  hun  negatieve  ervaringen met  de  vorige 
regering  –    en  zouden  zij  dus  niet  accepteren  dat  de  Trustmaatschappij  zomaar  zou 
verdwijnen265, maar bovendien hadden de UC‐leden persoonlijk hun woord gegeven dat zij 
de  gemaakte  afspraken  (vervat  in  het  Agreement)  zouden  uitvoeren.  Hintzen  nam  het 
daarna  van  hem  over  met  een  gepassioneerd  betoog  om  ‘den  ouden  toestand  laten 
herleven’.  De  NOT  had  namelijk  sinds  1915  een  een  uitgebreid  controle‐  en 
distributieapparaat ontwikkeld dat aan  zowel de Britse als de Nederlandse eisen voldeed. 
Maar de  regering,  in casus Crisiszaken, had geleidelijk   de distributie overgenomen en dat 
was bepaald geen verbetering, zoals bleek uit de recente controverses over vet. Wellicht nog 
erger was het feit dat de regeringsdistributie simpelweg niet zo effectief was als die van de 
NOT. De Trustmaatschappij kon bijvoorbeeld preventieve controle uitoefenen, bijvoorbeeld 
door  op  te  passen  met  het  sturen  van  al  te  grote  hoeveelheden  kostbaar  vet  naar 
grensregio’s  als  Limburg.  Bovendien  had  Crisiszaken  de  tussenhandel  compleet 
uitgeschakeld,  en  zodoende  grote  schade  toegebracht  aan  de  Nederlandse 
handelswereld.266 

Schim van der Loeff,  in de hoek gedrukt, riposteerde dat “zijn” distributie‐kantoren 
juist altijd naar haar NOT‐adviseurs luisteren. Hij beschuldigde de NOT er bovendien van om 

                                                            

264 BNA FO 382/1856, 155550: Telegram Arnold Robertson aan Balfour, 11 september 1918 no. 3166. 
Robertson was de ‘First Secretary’ van de Britse Legatie in Nederland en verving Townley tijdens zijn verlof. Cf. 
De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 14 September 1918, 233. 
265 Hier had Van Aalst groot gelijk in. Zie bijvoorbeeld BNA FO 382/1856, 169084: Telegram Robertson aan 
Balfour, 7 oktober 1918 no. 3485 (‘His Majesty's Government intent to maintain Trust as in the past’) en idem, 
169768: telegram Balfour aan Robertson, 11 oktober 1918 no. 2474. 
266 NA 2.21.261/33: 'Resumé van eene bespreking op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken gehouden ten 
twee ure in den namiddag van Vrijdag 20 September 1918'. 
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zich,  tuk op macht, definitief  te willen vestigen als een  ‘staat  in den staat’ en de regering, 
bijvoorbeeld  inzake  haar  distributiemethoden,  de  wet  te  willen  voorschrijven.  Beide 
opmerkingen  komen hem,  aldus de wat  al  te brave notulist  van de  vergadering, op  forse 
‘uitingen van tegenspraak’ te staan. Hintzen ontkende bij hoog en bij laag dat het de NOT om 
macht te doen was, maar stelde dat het onzinnig was de jarenlange distributie‐ervaring van 
de Trustmaatschappij bij het grofvuil te zetten. Het aanwezige ministerstrio, dat de discussie 
tot  dan  toe  vooral  zwijgend  had  aangehoord,  leek  het  met  Hintzen  eens  te  zijn.  Van 
IJsselsteyn verzekerde de toehoorders namelijk dat, wat hen betrof, de NOT ‘voorzeker […] 
nog een groote toekomst te wachten’ stond. Hij ging daarom graag  in op Hintzens aanbod 
om  inzake  de  regeringsdistributie meer  gebruik  te maken  van  de  bij  de  NOT  aanwezige 
expertise:  hij  beloofde  dat  Trustmaatschappij‐vertegenwoordigers  een  veel  grotere,  vaak 
zelfs  bepalende  stem  krijgen  in  de Rijksdistributie‐commissies  zouden  krijgen,  ook  om  de 
weer  in  ere  te  herstellen  tussenhandel  te  reguleren.  De  minister‐president  bood  zich 
daarnaast  aan  om  als  scheidsrechter  op  te  treden  in  toekomstige  competentiegeschillen 
tussen Crisiszaken en de NOT. Maar, besloot Van IJsselsteyn, de distributie was en bleef een 
staatstaak, hetgeen betekende dat de NOT‐vertegenwoordigers indirect voor zijn ministerie 
zouden gaan werken.267 

Voor de diplomatieke bemoeienissen van de NOT zou iets dergelijks gaan gelden. Van 
Karnebeek gaf namelijk aan de beleidslijn die Loudon  in zijn  laatste dagen als minister had 
ingezet,  te  willen  doorzetten,  hetgeen  betekende  dat  alle  onderhandelingen  in  principe 
vanuit  zijn  ministerie  plaats  zouden  moeten  vinden  ‘omdat  er  eenheid  moet  zijn’.  
Onafhankelijk onderhandelen zou er dus niet meer bij zijn, hetgeen niet weg zou nemen dat 
de  NOT,  of  andere  instanties  zoals  de  NUM,  in  bepaalde  gevallen  in  opdracht  van 
Buitenlandse Zaken bepaalde onderwerpen zou kunnen bespreken. ‘Desideratum’, sprak hij 
namens  de  hele  ministerraad,  ‘is  algemeene  bevoegdheidsregelen  met  voortdurend 
overleg’.268 
  Dit  ‘desideratum’  was  meer  dan  een  vroom  geformuleerde  wens.  Dat  bleek 
bijvoorbeeld  toen  snel na Van Karnebeeks aantreden de  regering aankondigde dat er een 
nieuwe onderafdeling aan het ministerie van Buitenlandse Zaken  zou worden opgezet, de 
Directie  Economische  Zaken  (DEZ). 269 Deze  directie  zou  worden  bestierd  door  Snouck 
Hurgronje en zou het opperbevel krijgen over alle onderhandelingen over handelszaken met 
het buitenland. Dit betekende,  zoals Van Karnebeek al had  laten doorschemeren, niet dat 
Crisisinstellingen  als  de  NOT  totaal  geen  bestaansrecht meer  hadden.  Sterker  nog,  hun 
vertegenwoordigers  werd  gevraagd  zitting  te  nemen  in  een  Raad  van  Bijstand.  De 
voornaamste taak van deze Raad, die de te vrijblijvende CEAB verving, was het bevorderen 
van  samenwerking  tussen  de  verschillende  particuliere  Crisisinstellingen  en 
overheidslichamen,  en  daarbij  de  ‘parallelle  bemoeienissen’  die  in  het  verleden  hoogtij 
vierden te voorkomen. Daarnaast moest de Raad van Bijstand de minister adviseren over de 
opbouw van de DEZ en deze nieuwe afdeling, evenals de  regering  in het geheel,  ter  zijde 

                                                            

267 Idem. 
268 Idem. Cf. NA 2.21.261/33: ‘Memorandum omtrent de verhouding der N.O.T. tot de Nederlandsche 
Regeering’, n.d. Zie over Van Karnebeek zijn wens om eenheid te bewaken ook Ritter, De donkere poort II, 395; 
Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 35‐36. 
269 NA 2.02.05.02/138, no. 55: Notulen ministeraad 24 september 1918. 
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staan in het voorbereiden van Nederland op een “oorlog‐na‐de‐oorlog”. 270 H. Colijn, Indisch 
ijzervreter, topman van de Bataafsche Petroleummaatschappij – het grootste bedrijf van het 
land – en de gedroomde premierskandidaat van de koningin, nam, op expliciete uitnodiging 
van  de majesteit,  de  job  van  voorzitter  van  deze  commissie  aan.271 Op  verzoek  van  Van 
Karnebeek werd ook mr. B.C.J. Loder, specialist in internationaal recht, lid, en verder werden 
Van Aalst, Kröller  (te  invloedrijk om  lang aan de zijlijn  te  laten staan), Heldring, Schim van 
der Loeff, Snouck Hurgronje en Fentener van Vlissingen gevraagd.272 Laatstgenoemde heren 
werd,  tijdens de eerste vergadering van de Raad op 5 oktober 1918, expliciet meegedeeld 
dat  ze  niet  uitgenodigd  waren  om  particuliere  belangen  –  van  bedrijven,  personen  of 
Crisisinstellingen – te behartigen, maar dat zij adviseurs waren geworden van Buitenlandse 
Zaken:  
 

De besprekingen van den Raad van Bijstand zijn zaak van het Departement, de belangen 
die  daar  worden  besproken,  belangen  van  het  Departement.  Iedere  persoonlijke 
bemoeiing  zonder  bepaalde  opdracht  op  het  gebied  van  buitenlandsche  economische 
politiek  is  daarom met  het  lidmaatschap  van  den  Raad  van  Bijstand  onvereenigbaar. 
Steeds zal het oog gevestigd moeten blijven op de zoo zeer gewenschte eenheid  in het 
staatsbelang.273 

 
Nu  alle  neuzen  dezelfde  kant  op waren  gezet  kon  de  Raad  tot  het  behandelen  van  het 
belangrijkste  thema overgaan; de noodzaak om nieuwe onderhandelingen  te openen met 
zowel de Geassocieerden  als de Duitsers.274 Die  laatsten hadden hun  toon weliswaar  fors 
gematigd,  vooral  inzake  de  afgifte  van Geleitscheine  voor  de  transatlantische  vaart, maar 
hadden  nog  altijd  enkele  troefkaarten  in  handen  in  de  vorm  van  onder  andere  ijzer  en 
scheepsbouwstaal, waarvoor zij forse concessies eisten.275 Gezien de ontwikkelingen op het 
slagveld – zowel op het Westfront, de Balkan als in het Midden‐Oosten werden de Centralen 
teruggedreven –   koos de Raad van Bijstand er echter voor om deze besprekingen  zoveel 
mogelijk  te  rekken.276 Onderhandelingen met de Geassocieerden  leken daarom van des  te 
groter belang, ook met het oog op de  snel verslechterende voedselsituatie:  schaarste aan 

                                                            

270 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 5 oktober 1918, 2. 
271 Zie Langeveld, Colijn I, 213‐216. 
272 Aanvankelijk was Fentener van Vlissingen niet gevraagd omdat hij, wegens zijn connectie met het Duitse 
kolensyndicaat, op de Britse Zwarte Lijst stond. Op 8 oktober werd hij alsnog lid. Cf. Langeveld, Colijn I, 218‐
219; Schuursma, 'Van Karnebeek', 87‐88; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 36‐37; Kersten, 'Een woud 
van verandering', 62. 
273 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 5 oktober 1918, 8. 
274 Ibidem, 4‐6 
275 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 8 oktober 1918 ('middag‐vergadering'), 6‐7; NA. 2.05.32.05/1: 
Notulen Raad van Bijstand, 1 november 1918, 1‐6. De Duitse onderhandelaars eisten dat voor elk schip dat 
Nederland kon maken met ingevoerd staal er twee voor Duitsland van stapel zouden lopen. 
276 Zo liet Van Karnebeek eerst aan de Duitsers weten dat hij zich moest inwerken in zijn nieuwe functie 
voordat hij de onderhandelen zou heropenen, en beweerde daarna dat er een nieuwe inventarisatie nodig was 
van eventueel voor de export benodigde landbouwproducten voordat het zin had om verder te praten. De 
Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 13 september 1918, 231. Ook in de 
onderhandelingen met Oostenrijk‐Hongarije werd besloten ‘de ontwikkelingen der omstandigheden af te 
wachten’. NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 18 oktober 1918, 1. 
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eetbare oliën, vetten en broodgranen  zorgden er voor dat er voor de van voedselbonnen 
afhankelijke Nederlanders nog maar 25 gram margarine en boter en 200 gram brood per dag 
beschikbaar  was. 277 Na  enige  verwarring  over  wáár  nieuwe  onderhandelingen  zouden 
worden gevoerd en met wie precies – de Amerikanen  leken aanvankelijk hun eigen plan te 
willen  trekken en  stelden aparte besprekingen  in Washington voor278 – werd besloten dat 
een delegatie uit de Raad namens alle Nederlandse betrokkenen  (regering, NUM en NOT) 
een nieuw General Agreement zou uitonderhandelen  in Londen, waar vertegenwoordigers 
van alle Geassocieerden bijeen zouden komen.279  

De  vraag  was  vervolgens  wie  er  zou  onderhandelen.  Colijn,  had  Van  Karnebeek 
besloten, zou sowieso gaan, samen met  topambtenaar H.J. Lovink die de belangen van de 
ministeries  van  Koloniën  en  LNH  zou  verdedigen.280 Omdat  de  Britten  zouden  hebben 
aangedrongen op een kleine commissie, droeg Van Karnebeek Ernst Heldring voor als derde 
en laatste lid, ook omdat Van Vollenhoven na zijn negatieve ervaringen aangaande de Basis 
of  Agreement‐onderhandelingen  had  aangegeven  totaal  geen  zin meer  te  hebben  in  een 
nieuw Londens avontuur.281 Heldring wilde zijn opdracht aanvankelijk weigeren: Colijn noch 
Lovink,  die  nota  bene  de  hele  oorlog  in  Indië  had  gezeten,  hadden  eerder  met  de 
Geassocieerden  onderhandeld  en  hij was  daarom  bang  voor  een mislukking waar  hij  dan 
deels de verantwoordelijkheid voor zou moeten dragen.282 Als een soort compromisvoorstel 
werd daarom geopperd om Valstar aan het onderhandelingstrio toe te voegen, zij het niet 
als gevolmachtigd onderhandelaar. Dat was namelijk niet verenigbaar met het streven van 
de nieuwe  regering, aldus  jurist Loder. De Nederlandse onderhandelaars  zouden namelijk, 
voor het eerst en op uitdrukkelijk verzoek van de Geassocieerden, een volmacht meekrijgen 
om ook daadwerkelijk een akkoord te kunnen sluiten. Valstar zou als afgevaardigde van de 
private NOT dan gevolmachtigd worden een akkoord af te sluiten waar ook de regering partij 
in was: het al door Schim van der Loeff genoemde gevaar van een ‘staat in den staat’ kwam 

                                                            

277 BNA FO 382/1856: 'Memorandum upon Dutch Rations' van Maurice Parmalee, hoofd van de 'Rationing and 
Statistical Subcommittee' van de Allied Blockade Committee, n.d. [1 november 1918], met bijgevoegd 
memorandum 'Dutch Ration for Bread Cereals', 1 november 1918. Zie voor het vetrantsoen Ritter, De donkere 
poort II, 352. 
278 NA 2.06.079/1267: UC 13 september 1918, 220‐221; UC 20 september 1918, 237; De Vries (red.), 
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 20 september 1918, 235; 23 september 1918, 236‐237; 3 
oktober 1918, 240. 
279 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 17 oktober 1918, 248. 
280 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 11 oktober 1918, 6‐7. Lovink was voormalige Directeur‐
Generaaal van den Landbouw, en had daarna gediend als directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel in 
Nederlands‐Indië. 
281 BNA FO 382/1856, 155550: telegram Robertson aan Balfour, 11 september 1918 no. 3166; idem, 165462: 
telegram Robertson aan Balfour, 1 oktober 1918 no. 3412. 
282 Colijn was weliswaar eerder in Groot‐Brittannië geweest voor onderhandelingen, maar die gingen vooral 
over de mogelijkheid om, via zijn persoon, contacten te leggen tussen hooggeplaatste Britten en Duitsers. De 
Britse regering had hier geen enkele interesse in, maar liet Colijn wel in die waan, waarschijnlijk om hem te 
misbruiken voor propaganda‐doeleinden of om via hem informatie over de toestand in Duitsland te verkrijgen. 
Langeveld, 'Colijn zwischen Deutschland und England', 108‐114. Colijn hoopte zelf dat hij zijn nieuwe reis naar 
Londen zou kunnen gebruiken voor een ultieme poging een compromisvrede tussen Britten en Duitsers te 
bewerkstelligen, maar daar kwam niets van terecht. Van Roon, 'Colijn en Duitsland', 291. 
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daarmee  weer  dichtbij.283 De  UC  weigerde  echter  om  Valstar  als  “ondergeschikte”  naar 
Londen  af  te  laten  reizen.  Het  ging  hier,  legde  Van  Aalst  uit,  om  een  principekwestie: 
belangrijke  onderdelen  van  het  uit  te  onderhandelen  akkoord  hadden  betrekking  op  en 
moesten worden uitgevoerd door de NOT, en voor de correcte werking van die NOT stonden 
de UC‐leden persoonlijk garant: ze hadden immers hun handtekening onder het Agreement 
gezet.  Het  zou  dus,  aldus  Van  Aalst,  erg  raar  zijn  als  de  NOT  niet  als  zelfstandig 
onderhandelaar aan de tafel zou kunnen plaatsnemen, ook omdat de Britten zouden staan 
op actieve deelname van de Trustmaatschappij.284 

Van Aalst  sprak overigens enigszins met gespleten  tong. Aan de ene kant wilde hij 
uiteraard dat de NOT zich zo onafhankelijk mogelijk kon opstellen, maar aan de andere kant 
had hij er grote moeite mee dat  juist Valstar naar Londen zou gaan. Valstar had zich bij de 
Basis of Agreement‐onderhandelingen naar Van Aalsts smaak al te zeer in de kijker gespeeld, 
en hij duldde eigenlijk geen  concurrentie  in  zijn positie als hét gezicht van de NOT. Maar 
omdat hij nog altijd weigerde om zélf de Noordzee over te steken, had hij geen keus dan te 
ijveren voor een gevolmachtigde status voor Valstar.285 Heldring steunde Valstar – die wel 
onderhandelingservaring  en  kennis  van  zaken  had  –  en  liet weten  niet  zonder  hem  aan 
boord  te  gaan;  daarom moest  deze  dus  wel  de  status  van  gevolmachtigde  krijgen.  Van 
Karnebeek was  het  daar  absoluut  niet mee  eens:  Valstar  als  zelfstandig  onderhandelaar 
opnemen  in de  commissie  viel  volgens hem niet  te  rijmen met  zijn  streven naar eenheid 
onder opperbevel van zijn ministerie. Hij probeerde zelfs Valstar, de Raad van Bijstand en de 
NOT  voor  te  liegen dat Heldring  tóch  akkoord was  gegaan met de originele driepersoons 
onderhandelingscommissie  in een poging hem over  te halen  tóch  als  adviseur en niet  als 
gevolmachtigd  onderhandelaar  mee  te  gaan.286 Dit  ministeriële  leugentje  werd  echter 
doorzien, waarna hij totaal geen kans meer zag om Valstars volmacht te weigeren: besloten 
werd dat zowel de NOT als de regering Valstar een volmacht zouden geven om namens hen 
te  onderhandelen. 287  Zodoende  scheepten  op  20  oktober  1918  drie  Nederlandse 
onderhandelaars (Colijn was al voor zaken  in Londen), met een klein gevolg aan technische 
adviseurs en secretarissen, in naar Londen waar zij – na aansluiting te hebben gevonden bij 

                                                            

283 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 8 oktober 1918, 1‐4, idem: Notulen Raad van Bijstand, 8 
oktober 1918 ('middag‐vergadering'), 4. Zie voor de Geassocieerde eis dat de Nederlandse onderhandelaars 
volmacht tot onderhandelen hadden BNA FO 382/1856, 165462: telegram Robertson aan Balfour, 1 oktober 
1918 no. 3412. 
284 NA 2.06.079/1268: UC 11 oktober 1918, 76‐85; NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 15 oktober 
1918, 1‐2. 
285 Van Aalst was dan ook groot voorstander van onderhandelen in Den Haag  en had daartoe bij Leverton 
Harris gelobbyd. Toen deze hem vertelde dat de Britten stonden op Londen maar hem expliciet uitnodigde over 
te komen, bedankte hij met een verwijzing naar ‘various circumstances of [sic] private nature, especially the 
precarious condition of my wife’s health’. NA 2.21.261/33: Leverton Harris aan Van Aalst, 19 september 1918 
en Van Aalst aan Leverton Harris, 15 oktober 1918. Zie over de jaloezie van Van Aalst ten opzichte van Valstar  
De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 10 oktober 1917, 217; 13 september 1918, 230‐
231; 6 oktober 1918, 243; 11 oktober 1918, 246‐247 en BNA FO 382/1856, 155550: telegram Arnold Robertson 
aan Balfour, 11 september 1918 no. 3166. 
286 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 8 oktober 1918, 244‐245; 10 oktober 1918, 
245. 
287 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 9 oktober 1918, 245. 
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een Brits konvooi – vijf dagen later aankwamen.288 Zij hadden een volmacht bij zich namens 
alle  betrokken  Crisisinstellingen  en  regeringsdepartementen;  eindelijk  zou Nederland met 
één stem spreken. De vraag was echter of er überhaupt nog  iets te onderhandelen viel: de 
oorlog was immers op een haar na afgelopen en de Geassocieerden leken alle troefkaarten 
in handen te hebben.  
 
9.10 – General Agreement 
 
Eerste Wereldoorlog‐  en  neutraliteitshistorici  als Marc  Frey  en  Cornelis  Smit  hebben  de 
Londense  besprekingen  van  eind  1918  die,  in  tegenstelling  tot  de  onderhandelingen  van 
bijna  een  jaar  eerder,  wél  leiden  tot  een  General  Agreement,  beschreven  als  bijzonder 
eenzijdig.289 In eerste  instantie  lijkt voor zo’n karakterisering ook alle aanleiding te zijn. Het 
onderhandelaarsviertal – Colijn gaf het tijdens de eerste besprekingen zelf ook toe – wilde 
namelijk heel veel van de Geassocieerden, maar had  in de onderhandelingen maar weinig 
wisselgeld.290 De  Nederlandse  desiderata  waren  voor  een  belangrijk  deel  gebaseerd  op 
Loudons  “verlanglijstje”: een  snelle hervatting  van de overzeese  aanvoer,  garanties  tegen 
verdere  inbeslagname als wat resteerde van de handelsvloot weer zou uitvaren om de aan 
te bieden goederen te komen halen, en toestemming om bepaalde goederen met Duitsland 
uit te ruilen.291 Bovendien wilden de onderhandelaars dat naast Nederland ook Indië van het 
nodige zou worden voorzien;  in het bijzonder moesten alle beperkingen  in de aanvoer van 
rijst en tarwe uit de Britse Dominions en koloniën  in Zuidoost‐Azië, door de Britse regering 
ingesteld, worden ingetrokken.292  

Het was echter maar de vraag of de Nederlandse onderhandelaars überhaupt iets te 
eisen zouden hebben. Tijdens de Basis of Agreement‐onderhandelingen hadden regering en 
NOT  nog  een waardevol  ruilobject  in  handen  in  de  vorm  van  de mogelijke  verhuur  van 
Nederlandse  tonnage maar  dat was  hen,  door middel  van  de  “Schepenroof”,  uit  handen 
genomen. Bovendien noopte de militaire situatie – de Centralen waren inmiddels zo goed als 
verslagen  –  tot  een  ‘zoo  coulant mogelijk  optreden’  jegens  de Geassocieerden.293 Daarbij 
leken  vooral  de  Amerikanen,  nu  het  einde  van  de  oorlog  naderde,  niet  bereid  om  enige 
uitvoer naar Duitsland toe te staan, en had zij onderhandelaars gestuurd die totaal geen kaas 

                                                            

288 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 19 oktober 1918, 249‐250; 25 oktober 1918, 
250‐251 Cf. Van Manen, NOT IV, 331. Volgens Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 37‐38 werd Valstar 
geen gevolmachtigd onderhandelaar, dat is onjuist.  De vier onderhandelaars werden ondersteund door  de 
heren Joh. G. Heil en Mr. C.J. Heemskerk, respectievelijk  directeur en secretaris van de NUM, L.J. van der 
Waals, commies aan het departement van Koloniën, A.W.L. Talma Stheeman, adjunct‐secretaris NOT, en O.G. 
van Heeteren, die als secretaris van de delegatie optrad (NA 2.06.079/1268: UC 18 oktober 1918, 96‐97). 
289 Frey, Der Erste Weltkrieg, 321. 
290 BNA FO 382/1856: ‘Foreign Office Blockade Committee. Minutes of Proceedings’, 28 oktober 1918, 11. 
291 BNA FO 382/1856: 'Foreign Office Blockade Committee. Second Day.' , 30 oktober 1918, 
292 NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 8 oktober 1918 ('middag‐vergadering'), 1‐6, 9‐15; Notulen Raad 
van Bijstand, 15 oktober 1918, 3‐5. Cf. De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 14 
September 1918, 231; 30 september 1918, 239‐240. 
293 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 18 oktober 1918, 4. 
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hadden gegeten van de situatie in Nederland.294 Desondanks hadden de vier Nederlanders in 
Londen wel degelijk een belangrijke troefkaart in handen: kinine. 

Kinine was één van de drie originele “vrije” Indische producten, waarvan de Entente 
uit humanitaire en PR‐overwegingen de doorvoer naar Duitsland niet durfde te blokkeren.295 
In de loop van 1917 bleek dat de Duitse fabrieken, in tegenstelling tot die in Geassocieerde 
landen,  een  grote  kinine‐voorraad  hadden  aangelegd  en  bovendien  in  toenemende mate 
gebruik maakten van kunstmatige alternatieven. Daarom had een Brits opkoopconsortium in 
de zomer van 1918 geprobeerd de bestaande contracten open te breken om zo de productie 
van koortswerende middelen  in de Geassocieerde  landen sterk te kunnen verhogen.296 Dat 
was  van  groot  belang,  gezien  het  feit  dat  in  het  laatste  oorlogsjaar  een  mysterieuze 
influenza‐epidemie, die bekend stond als de “Spaanse Griep”, zich in rap tempo over de hele 
wereld verspreidde en vele miljoenen slachtoffers maakte.297 Eén van de eerste symptomen 
van besmetting was hoge koorts, en doctoren hoopten destijds met kinine deze te kunnen 
onderdrukken  in de hoop dat het griepvirus dan aan haar openingszetten geen vervolg zou 
kunnen  geven.  Het  Kinabureau  had  wel  oren  naar  het  Britse  voorstel,  maar  de 
Gouvernement  van  Indië  gooide  roet  in  het  eten  door,  als  represaille  voor  het  Britse 
voedselembargo de export  van  kina en  kinabast  te  verbieden.298 Van deze omstandigheid 
wilde  –  aldus  Heldring,  in  wiens  dagboek  een  uitgebreid  verslag  van  de  Londense 
besprekingen  te  lezen  is  –  de  Nederlandse  onderhandelingscommissie  handig  gebruik  te 
maken.299  
  Dat  lukte  hen  heel  aardig.  Want  op  2  november  werd  de  Nederlanders  een 
compromisvoorstel  gedaan,  waarbij  in  ruil  voor  levering  van  50.000  kg.  kinabast  het 
goederenvervoer  tussen  Nederland  en  de  VS  aan  de  ene,  en  de  Britse  koloniën  en 
Nederlands‐Indië aan de andere kant volledig hersteld zouden worden. Belangrijker nog was 
dat  zou worden  toegestaan dat Nederland maximaal 15.000  stuks  vee naar Duitsland  zou 
mogen uitvoeren, mits minimaal drie maal  zoveel naar Geassocieerde  landen  zou worden 
geëxporteerd  –  vooral  ten  bate  van  de  inmiddels  ontzette  maar  zwaar  getroffen 
landbouwgebieden  in  Noord‐Frankrijk  en  België.  Deze  laatste  concessie was  van  belang, 
noteerde  Heldring,  omdat  daarmee  ‘het  beginsel  van  geen  export  naar  Duitschland 
overwonnen’ was. Dit ‘gentleman’s agreement’ werd op 5 november geformaliseerd en was 
een groot succes voor de Nederlandse onderhandelaars.300 

                                                            

294 BNA FO 382/1856: ‘Foreign Office Blockade Committee. Minutes of Proceedings’, 28 oktober 1918, 13; NA 
2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 18 oktober 1918, 1. Voor de houding van de Amerikanen, zie BPNL V‐
2, doc. nr. 685, 702‐704: Snouck Hurgronje aan Van Karnebeek, 25‐27 oktober 1918. Cf. Frey, Der Erste 
Weltkrieg, 321. 
295 BNA CO 323/751: Townley aan Balfour, 24 oktober 1917 no. 5287 Commercial. 
296 NA 2.06.079/1268: UC 27 september 1918, 21‐23; NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 29 oktober 
1917, 3‐7. 
297 Keegan, First World War, 437‐438. 
298 NA 2.21.261/33: telegram Van Swinderen aan BuZa, 29 oktober 1918. 
299 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 28 oktober 1918, 253. Ook de UC en BuZa 
waren op de hoogte van het belang van kina bij de General Agreement‐onderhandelingen. UC 27 september 
1918, 22.  
300 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 1 november 1918, 256; 2 november 1918, 
256‐257; 4 november 1918, 258; 4 november 1918, 258; 4 november 1918, 258. Zie ook NA 2.06.079/1268: UC 
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  Het  vervolg  verliep  echter wat minder  soepel,  hetgeen  vooral  te maken  had met 
ontwikkelingen  ver  buiten  Londen.  Verreweg  de  voornaamste  en  meest  verstrekkende 
daarvan  was  het  einde  van  de  gewapende  strijd  tussen  Geassocieerden  en  Centralen. 
Bulgarije moest  in  september  de  strijd  al  staken,  in  oktober was  het  laatste Oostenrijks‐
Hongaarse en Ottomaanse verzet gebroken, en op 11 november 1918 om 11 uur ’s ochtends 
Parijse tijd ging ook op het Westfront, waar Duitsland als laatste de strijd vol had gehouden, 
een wapenstilstand  in. Ondertussen was  in Berlijn een revolutionaire wind opgestoken, die 
uit Rusland was komen overwaaien, en geen halt  leek te houden bij Duitslands westgrens. 
SDAP‐leider  Pieter  Jelles  Troelstra  kondigde  namelijk  op  11  november,  de  dag  van  de 
wapenstilstand, aan dat zijn partij de macht van de burgerlijke partijen zou overnemen   De 
voortdurende  maatschappelijke  onrust  vanwege  de  steeds  kariger  wordende 
voedselvoorziening leek deze revolutionaire beweging kritische massa te kunnen geven. 301 

Wapenstilstand – die mede inhield dat er geen Geleitscheine meer nodig waren – en 
revolutie  hadden  een  ingrijpend  effect  op  de  onderhandelingen. 302  Via  zijn  Anti‐
Revolutionaire  partijgenoten  en  bevriende  zakenlieden  werd  Colijn  voortdurend  op  de 
hoogte  gehouden  van  de  situatie  en  ook  bij  het  Foreign  Office  kwamen  continu  ‘vrij 
alarmeerende’  berichten  binnen. 303  Daarom  werd  besloten  om  op  basis  van  het 
‘gentleman’s agreement’ en met Valstar gehouden besprekingen over  rantsoenen – die  in 
verband  met  de  nog  altijd  zwaar  onder  druk  staande  wereldproductie  vaak  nog  lager 
uitvielen dan in het Basis of Agreement waren afgesproken – alvast een voorlopig akkoord te 
tekenen,  dat  voedselleveranties  aan  Nederland mogelijk  zou maken.  304 Op  initiatief  van 
Leverton  Harris  werd  daarin  expliciet  opgenomen  dat  er  overeenstemming  was  bereikt 
tussen  de  Geassocieerden  en  de  ‘Royal  Netherlands  Government’,  waarmee  werd 
aangegeven  dat  een  eventuele  revolutionaire  regering  niet  op  Geassocieerde  steun  zou 
kunnen rekenen.305 Vlak nadat hij op 14 november zijn handtekening had gezet, werd Colijn 
met het voorlopig resultaat per Britse destroyer naar het net door de Duitsers geëvacueerde 
Zeebrugge gebracht, vanwaar hij zich per auto naar Den Haag haastte.306 Die nacht nog liet 
de Nederlandse  regering  grote  aanplakbiljetten  ophangen, waarop  te  lezen  viel  dat  zeer 
binnenkort nieuwe aanvoer te verwachten viel. Deze mededeling gaf de anti‐revolutionaire 

                                                                                                                                                                                          

15 november 1918, 173‐177 en NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 8 november 1918, 11 en 12 
november 1918, 1‐2. Frey, Der Erste Weltkrieg, 323 schrijft dat in het General Agreement de Nederlands‐Duitse 
handel door de Geassocieerden volledig werd afgeknepen, maar dat klopt niet. 
301 Moeyes, Buiten schot, 325‐329, 335‐343; Ritter, De donkere poort II, 377‐392. 
302 NA 2.02.05.02/138, no. 71: Notulen ministerraad 11 november 1918. 
303 Langeveld, Colijn I, 219‐220. Citaat op De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 12 
november 1918, 262. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 322; De Vries, 'Het economische leven', 362. 
304 BNA FO 382/1856: 'Memorandum upon Dutch Rations' van Maurice Parmalee, hoofd van de 'Rationing and 
Statistical Subcommittee' van de Allied Blockade Committee, n.d. [1 november 1918]; idem: 'Proposed Dutch 
Agricultural Agreement. 29th October, 1918. Departmental Conference with Monsieur Valstar'; idem: BNA FO 
382/1856, 186454: 'Inter‐Allied Conference, 8th November, 1918'. 
305 Zie De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 3 december 1918, 269. Op 14 december 
gaf Bonar Law bovendien in het Lagerhuis, voor het oog van de internationale pers, aan dat de bevoorrading 
van Nederland (en andere neutrale landen) niet mogelijk zou zijn als er ‘a disturbance of public order’ zou 
plaatsvinden. HC Deb, 14 november 1918, vol. 110 c2890. Cf. Frey, Der Erste Weltkrieg, 322. 
306 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 14 november 1918, 263‐264. 



 

 

 

403

beweging  onder  de  burgerlijke  partijen,  die  inmiddels  op  gang  was  gekomen,  een 
beslissende steun in de rug: op 18 november werd tijdens een feestelijke (zij het zorgvuldig 
geregisseerde) manifestatie op het Haagse Malieveld de koningin door een grote menigte 
toegejuicht, en Troelstra moest zijn “vergissing” toegeven.307 

Ondertussen werd  in Londen verder onderhandeld over belangrijke onderdelen van 
het General Agreement die nog niet in het voorlopige akkoord waren opgenomen: de lening 
voor de Geassocieerden (door de Britten als sine qua non voor het afsluiten van een nieuw 
akkoord beschouwd), een nieuw Agricultural Agreement, garanties voor de scheepvaart en 
de  verhouding  tussen NOT  en  de Nederlandse  regering.308 De  eerste  drie  punten  konden 
relatief eenvoudig geregeld worden. Afgesproken werd dat de Geassocieerden 25 miljoen 
gulden krediet per maand kregen gedurende zes maanden: in totaal 150 miljoen gulden. De 
Nederlandse regering stond garant voor dit bedrag, mits het geld gebruikt zou worden om 
Geassocieerde aankopen in Nederland en Indië te financieren.309  Verder werd met de NUM 
(de  opvolger  van  het  LEB)  een  nieuw  Agricultural  Agreement  gesloten,  waarin  de 
hoeveelheden die Nederland naar Duitsland mocht uitvoeren werden beperkt en aan strikte 
voorwaarden  verbonden,  maar  niet  verboden  (zie  tabel  9.3  hieronder).  Daarbij  werd 
afgesproken  dat,  in  ruil  voor  de  beschikbaarstelling  van  de  afgesproken  hoeveelheden 
goederen  in  geassocieerde  productielanden  en  de  levering  van  bunkerkolen  de  eigenaars 
van de gerekwireerde schepen van de Nederlandse regering de mogelijkheid zouden krijgen 
om nog  langer  in  geassocieerde dienst  te  varen. Omdat de Geassocieerden daarvoor een 
zeer  ruime vergoeding boden gingen de meeste  scheepvaartmaatschappijen graag op hun 
aanbod in. 310 
 
Tabel  9.5  – Verdeling  van uitvoerbaar  surplus Nederlandse  landbouwproducten  volgens 
het nieuwe Agricultural Agreement 
 

Productcategorie  Bestemming Opmerkingen

  Centralen Neutralen Geassocieerden

(Gecondenseerde) 
melk 

17% (max. 4400 
ton)

8% 75% Eerst  tekorten  richting 
Groot‐Brittannië 
goedgemaakt 

Groente,  fruit,  tuin 
en boemzaden 

Onbeperkt, mits eerst 50%  te koop  is aangeboden 
aan  Geassocieerde  inkopers,  die  meer  zullen 
betalen dat prijspeil in Nederland 

Geen  fruitpulp  of 
aardappelen  naar 
Centralen. 

Vlas  ‐ Max.   Min. 77% Geassocieerden  betalen 

                                                            

307 Zie Van Dongen, Revolutie of integratie, 754‐776; Langeveld, Colijn I, 221‐222. 
308 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 15 oktober 1918, 5‐6. 
309 NA 2.02.05.02/138, no. 73: Notulen ministerraad 15 november 1918; NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van 
Bijstand, 8 november 1918, 7‐8; 19 november 1918, 7‐8 en 26 november 1918, 1‐9. Cf. NA 2.21.261/33: 
‘Besprekingen ten kantore van De Nederlandsche Bank op Donderdag 29 Augustus 1918, des morgens te 11 
uur. Aanwezig de Heeren C.J.K. van Aalst, E. Heldring en Mr. G. Vissering’, bijgevoegd bij G. Vissering aan Van 
Aalst en Heldring, 16 september 1918; idem: telegram Van Swinderen aan BuZa, 4 en 28 november 1918. 
310 BNA FO 382/1856: Leverton Harris aan Heldring, 19 november 1918 en Heldring aan Leverton Harris, 21 
november 1918; NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 12 november 1918, 4 en 22 november 1918, 5‐6. 
Cf. Flierman, 'Het centrale punt', 51‐52. 
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13%

Vlaszaad  ‐ Max.  
25%

Min. 75%

niet  meer  dan 
gemiddelde  prijs  op 
Britse markt. 

Strohulzen  15% van export 
naar 

Geassocieerden

 

Riet  en  rieten 
matten 

25%, max. 1000 
ton.

25% 50% Export  naar  Centralen 
alleen voor Nederlandse 
steenfabrieken  in 
Duitsland 

Vleesafval  Max. 1000 ton  

Vee  Max. 15.000 
stuks

Min. twee maal 
export naar 

Centralen naar 
België en N‐

Frankrijk

Pas  uitvoer  naar 
Centralen  mogelijk  als 
vee  in  België  en Noord‐
Frankrijk is aangekomen 

Paarden  Max. 1000 
paarden en 7000 

veulens

Min. drie maal 
export naar 

Centralen naar 
België en N‐

Frankrijk

Pas  uitvoer  naar 
Centralen  mogelijk  als 
vee  in  België  /  Noord‐
Frankrijk is aangekomen. 
Alleen  uitvoer  naar 
Centralen  in  ruil  voor 
kolen  ,  zout,  ijzer  en 
potas. 

Overige producten  Vrij Vrij Export verboden  

 
Bron: BNA FO 382/1856, 194732:  'Agreement between the Royal Netherlands Government and the 
British, French and  Italian Governments and the War Trade Board of the United States, referred to 
hereafter  for  convenience  as  the  Associated  Governments',  25  november  1918, met  bijgevoegd 
Leverton  Harris  aan  Heldring,  25  november  1918;  BNA  FO  845/10:  'Agricultural  Agreement',  20 
december 1918.311 

 
Het allermoeilijkste aspect van de General Agreement‐onderhandelingen betrof de clausules 
betreffende de NOT. De Geassocieerden eisten namelijk dat de NOT alle Nederlandse in‐ en 
export  zou controleren en  zou waken  tegen ongeoorloofde uitvoer naar de Centralen. Dit 
zou  betekenen  dat  de  Trustmaatschappij  na  de wapenstilstand  en mogelijk  zelfs  na  het 

                                                            

311 Het General Agreement verbood daarnaast expliciet de export naar de Centralen van veevoer, kunstmest, 
'foodstuffs of any kind, including animals alive or dead and the products thereof' (behalve zoals hierboven 
aangegeven), suiker in alle vormen, hooi, stro, zaden, mest, technische en beender‐vetten, zeep (behalve 130 
ton harde zeep per maand), bloembollen (behalve voor 'horticultural purposes', leer en huiden.  Export naar 
neutralen mocht alleen plaats vinden aan landen en geconsigneerden en via routes die van te voren door de 
Geassocieerden waren goedgekeurd. Uitvoer naar Indië zou gelden als doorvoer binnen Nederland. De 
Nederlandse regering mocht de uitvoer van levensmiddelen weigeren als de binnenlandse situatie daarom zou 
vragen, maar dat betekende ook dat ‘[n]o further permits shall be granted for the export of similar goods in 
any direction'. Begin januari 1919 werd het Agricultural Agreement officieel door de NUM ondertekend. BNA 
FO 845/10: ‘Verslag der vergadering van de Gedelegeerde Commissie op den 5den December 1918, 's middags 
2 uur' en ‘Akte’, 9 januari 1919. 



 

 

 

405

sluiten  van  de  vrede  zou moeten  blijven  bestaan, want  het General  Agreement  had  een 
looptijd  van  twaalf maanden.312 Vooral de Britten drongen  sterk aan op het  voortbestaan 
van de NOT. Dat had allereerst te maken met het feit dat de oorlog formeel nog niet voorbij 
was. De Geassocieerden hadden namelijk besloten om de blokkade van Duitsland  te  laten 
voortbestaan  tot  de  vrede  getekend was,  om  zo  druk  op  de  nieuwe  Duitse  regering  te 
kunnen  blijven  zetten  tijdens  de  vredesonderhandelingen. Om  die  na‐oorlogse  blokkade, 
waar ik in de epiloog van dit boek nog op zal terugkomen, ook in Nederland vorm te geven 
was de NOT nodig, te meer omdat de Britten op de Trustmaatschappij meer invloed konden 
uitoefenen dan op de nieuwe Nederlandse regering – die zich bovendien door het opvangen 
van  “oorlogsmisdadiger” Wilhelm  II  en  het  doorlaten  van  terugtrekkende Duitse  troepen 
door de punt van Limburg haast even impopulair had gemaakt als haar voorganger.313 Om te 
voorkomen  dat  de  regering‐Ruijs  de  Beerenbrouck  ook  op  economisch  gebied  zou 
tegenwerken,  bevatte  het  uiteindelijke  General  Agreement  een  clausule  die  de  regering 
verplichtte de NOT van alle mogelijke steun te voorzien:  
 

The Royal Netherlands Government will take the necessary steps to maintain an effective 
prohibition of exports, as provided  for  in  that Agreement,  to  the Central Powers of all 
goods imported into the Netherlands under that Agreement, and the manufactures and 
products thereof  (including bye‐products [sic] and waste)  […], and will do everything  in 
its power to ensure that the Netherlands Oversea Trust shall continue in existence during 
the currency of the Netherlands Oversea Trust Agreement, exercising such  functions as 
may be necessary to perform the terms of that Agreement.314 

 
Deze clausule plaatste de regering voor een lastig parket. Het was één ding om indirect het 
principe  van  rantsoenering  te  erkennen  –  zeker  nu  de  Centralen  geen machtsfactor  van 
betekenis  meer  vormden,  bijna  alle  productiegebieden  Geassocieerd  waren  en  de 
wereldschaarste  aan  productie  en  tonnage  toch  voor  aanvoerbeperkingen  zou  zorgen  –  
maar heel wat anders om de verplichting aan te gaan de Trustmaatschappij te ondersteunen 
als deze, met de Britse Statutory Black List in de hand, bepaalde Nederlanders op bevel van 
een andere regering uitsloot van het ontvangen van geïmporteerde goederen. Maar verzet 
was, door Colijns snelle tekening van het voorlopig akkoord, echter niet meer mogelijk, en 
daarom  bepaalden  de  onderhandelaars  zich,  op  advies  van  de  Raad  van  Bijstand,  tot  de 
mededeling dat de Nederlandse regering niet zou toestaan dat de Statutory Black List – en 

                                                            

312 Daarom besloot de NOT, na goedkeuring van de Raad van Bestuur, artikel 2 van de de statuten te wijzigen in 
de volgende formulering: ‘Het doel der vennootschap is het verleenen van hare tusschenkomst in den ruimsten 
zin des woords ten behoeve van Nederlandsche kooplieden of Nederlandsche venootschappen van koophandel 
ten einde den ongestoorden aanvoer en uitvoer van goederen zoveel mogelijk te verzekeren.’ Elke verwijzing 
naar het einde van de oorlog, die in eerdere versies van de statuten voorkwam, was nu verdwenen zodat er 
geen formeel bezwaar meer was zijn om de NOT ook in vredestijd te laten voortbestaan. NA 2.06.079/1268: UC 
22 november 1918, 209‐210. 
313 Kraaijestein en Schulten, 'Frans‐Nederlandse betrekkingen', 243; Abbenhuis, Art of staying neutral, 256. 
314 BNA FO 382/1856, 194732: 'Agreement between the Royal Netherlands Government and the British, French 
and Italian Governments and the War Trade Board of the United States, referred to hereafter for convenience 
as the Associated Governments', 25 november 1918, met bijgevoegd Leverton Harris aan Heldring, 25 
november 1918. 
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de Franse,  Italiaanse en Amerikaanse varianten daarop – na het tekenen van de vrede nog 
van  kracht  zouden  zijn.  De  vraag was  echter  of  de Geassocieerden  zich  daaraan  zouden 
houden,  zeker  omdat  dit  voorbehoud  niet  terugkeert  in  de  uiteindelijke  verdragstekst.315 
Een tweede probleem was dat de verhouding tussen NOT en Nederlandse regering, zoals die 
in de hierboven geciteerde formulering is weergegeven, niet bepaald overeenkwam met de 
visie  van  de  nieuwe  regering,  volgens  welke  de  Trustmaatschappij  veel  van  haar 
zelfstandigheid  zou moeten  inleveren  en  in  feite  een  verlengstuk  van  het ministerie  van 
Buitenlandse Zaken zou worden. Dit werd voorlopig, maar elegant opgelost doordat Valstar 
van de UC opdracht kreeg de op de NOT betrekking hebbende gedeelten alleen te tekenen 
‘subject  approval Netherlands Government’:  daarmee werd  nogmaals  aangegeven  dat  de 
NOT niets zou doen dat tegen de expliciete wensen van de regering in zou gaan.316 
  Het meest  verstrekkende, en potentieel ook het meest problematische  aspect  van 
het General Agreement was echter dat de Geassocieerden verordonneerden dat de NOT (en 
daarmee  dus  ook  de  regering)  mee  moest  werken  aan  een  wereldwijd  economisch 
experiment  dat  zijn  weerga  niet  kende.  Tijdens  het  laatste  oorlogsjaar  hadden  de 
Geassocieerden  voor  verschillende  grondstoffen  zogenaamde  ‘executives’ opgezet, die  als 
enige de volledige productie van een bepaalde grondstof, bijv. graan, mochten opkopen en 
verdelen onder verschillende afnemers, met als doel zo rationeel en zuinig mogelijk om te 
gaan met  zowel  de  grondstof  in  kwestie  als met  scheepsruimte.317 Nu  de wapenstilstand 
gesloten was, besloten de Geassocieerden het systeem van de ‘executives’ wereldwijd in te 
zetten en ook de neutralen  te  verplichten mee  te werken. Ook Nederland werd,  in  ieder 
geval  voor  de  duur  van  het  Agreement,  aan  de  ‘executives’  verbonden;  de  NOT mocht 
namelijk voor grondstoffen waarvoor zo’n internationaal lichaam zou worden opgezet geen 
invoer toestaan dat niet door voornoemd  lichaam was goedgekeurd.318 Er zaten voordelen 
aan  zo’n  systeem, oordeelde de Raad  van Bijstand: doordat de  tussenhandel  grotendeels 
werd uitgeschakeld  zouden  grote prijsschommelingen of  –verschillen  tussen  verschillende 
landen  worden  voorkomen,  en  de  Geassocieerden  hadden  beloofd  om  Nederlandse 
vertegenwoordigers op te nemen  in de ‘executives’ die goederen zouden beheren waarvan 
Nederland of Indië groot‐producent was.319  

Desondanks  leken de nadelen  zwaarder  te wegen. Kröller was er bijvoorbeeld  van 
overtuigd dat de ‘executives’ niets meer waren dan een verlengstuk van ‘Engelsche politiek’; 
het  Britse  Rijk,  de  grootste  katoenproducent,  zou  bijvoorbeeld  haar  grote  invloed  in  het 
betreffende  supranationale  overlegorgaan  kunnen  gebruiken  om  de  Twentse 
katoenindustrie  sterk  te  benadelen  ten  opzichte  van  haar  concurrenten  in  Lancaster.320 
Bovendien veroorzaakte de dreigende uitschakeling van de vrije handel voor grote paniek 
onder  de  Nederlandse  zakenwereld.  Daarom  besloot  de  Uitvoerende  Commissie  –  na 

                                                            

315 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 19 november 1918, 3; UC 22 november 1918, 198‐201. 
316 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 22 november 1918, 1‐4 (citaat op 4) en 6 december 1918, 2‐7. 
317 NA. 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 12 november 1918, 3‐4 en 19 november 1918, 4‐5. 
318 NA 2.06.079/1268: UC 22 november 1918, 191. 
319 NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 19 november 1918, 2, 6‐7. 
320 NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 15 november 1918, 1‐2, citaat op 2. 
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ruggespraak  met  de  Raad  van  Bestuur  –  dat,  mochten  deze  duistere  voorspellingen 
bewaarheid worden, ‘de N.O.T. niet genegen zou zijn te blijven voortwerken’.321 
  Deze  bedenkingen werden  echter  niet  aan  de Geassocieerden meegedeeld. Want 
hoewel  de  Nederlanders  onderhandelaars  dankzij  het  Indisch  monopolie  op  kinine  wel 
degelijk  enkele  successen  had  kunnen  scoren,  hadden  zij  inzake  de  ‘executives’  en  het 
voortbestaan  van  de  Trustmaatschappij  feitelijk  geen  keus.  Niet  alleen  was  de  oorlog 
inmiddels  de  facto  door  de Geassocieerden  gewonnen,  zij  beheersten  ook  nog  eens  een 
groot deel van de wereldproductie. Om de broodnodige rantsoenen aan te kunnen voeren 
moest  er wat  geslikt worden; uitstel was,  gezien de  economische  toestand  in Nederland, 
geen  optie  meer.  Daarnaast  stonden  de  Geassocieerden  op  het  punt  om  een 
Vredesconferentie  te  organiseren  waarin,  zo  was  de  algehele  verwachting,  een  nieuwe 
wereld  zou  worden  gecreëerd  op  nieuwe  politieke  én  economische  grondslag,  waarbij 
internationale  organisaties  als  een  Volkenbond  en  de  ‘executives’  naar  verwachting  een 
grote rol zouden spelen. Nederland kon het zich niet veroorloven daarvan afzijdig te blijven. 
Op  23  november  1918  tekenden  de  onderhandelaars  daarom  het  General  Agreement, 
waarop onmiddellijk de niet door de Geassocieerden gerekwireerde Nederlandse  schepen 
uitvoeren om de gerantsoeneerde goederen op te halen.322 
 
9.11 – Conclusie 
 
Tijdens  de  onderhandelingen  voor  een  General  Agreement  lukte  het  de  Nederlandse 
Crisisinstellingen  eindelijk  om met  een  stem  te  spreken,  onder  leiding  van  de  regering. 
Daarmee ging een wens  in vervulling die begin 1917 al voor het eerst werd geformuleerd, 
toen  in  de  vorm  van  een  “Centrale”:  een  idee  dat  –  als  vanouds  –  aan  het 
hogesnelheidsbrein  van  Treub  was  ontsproten,  en  haar  eerste  vorm  kreeg  na  intensief 
overleg met Van Aalst. Maar  al  snel nadat het  idee  van  verregaande  centralisatie  van de 
buitenlandse  handel  in  combinatie  met  een  strakkere  regulering  van  de  binnenlandse 
distributie  gelanceerd  werd  met  instemming  van  alle  regeringsdepartementen  en 
Crisisinstellingen,  werd  zij  slachtoffer  van  de  onderlinge  ruzies  en  jaloezieën  die  binnen 
bestuurlijk Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog schering en inslag waren. 
  Ook het parlement eiste  inspraak  in de wijze waarop de NUM  tot  stand kwam;  zij 
speelde  zodoende  –  zij  het  op  de  valreep  –  een  veel  grotere  rol  dan  tot  nu  toe  werd 
aangenomen.323 In de debatten over de vorm die de Exportcentrale zou moeten aannemen 
werd  continu  de  NOT  aangehaald  als  een  voorbeeld  van  hoe  het  niet  moest.  De 
Trustmaatschappij werd  afgeschilderd  als  een  organisatie  die  particulier  boven  algemeen 
belang  stelde.  Liever, benadrukten de parlementariërs, moest de  regering  ‐ gecontroleerd 
door  het  parlement  ‐  de  touwtjes  stevig  in  handen  houden.  Dat  was  immers  de  beste 
garantie dat zowel de buitenlandse handel als de binnenlandse distributie zo eerlijk mogelijk 
verliep  en  dat  er  een  strikte  scheiding  zou worden  aangebracht  tussen  beleidsmakers  en 

                                                            

321 NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 29 november 1918, 5. Cf. NA 2.06.079/1268: UC 22 november 
1918, 203‐209. 
322 NA 2.06.079/1268: UC 22 november 1918, 187‐188, 202‐203. 
323 De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 72 beweert bijvoorbeeld dat de Kamer pas na de Wapenstilstand van 
november 1918 uitgebreid aandacht besteedde aan de (macht van de) NOT en andere Crisisinstellingen. 
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belanghebbenden. Waarschijnlijk fungeerde juist de NOT als kop van jut, omdat Van Aalst en 
de  Trustmaatschappij  voor  het  oog  van  pers  en  publiek  compleet met  elkaar  versmolten 
waren.  In  het  parlement werd  de  Trustmaatschappij  daardoor  beschouwd  als  het  privé‐
speeltje van de NHM‐topman. Tenslotte zal de NOT ook gebruikt zijn als pars pro toto voor 
alle Crisisinstellingen; de Trustmaatschappij – de oudste en bekendste – was  immers maar 
één  van  de  clubjes,  vond  een merendeel  van  de  parlementariërs,  die  probeerden  om  de 
Nederlandse economie en handelspolitiek  in  te zetten  ten bate van hun eigen particuliere 
plannetjes. 
  De fundamentele Crisisinstellingen‐kritiek zorgde er voor dat het parlement de NUM 
, nog voordat zij formeel was opgericht, flink aan banden legde en onder controle bracht de 
regering, in casu ministers Treub als Posthuma, waarmee zij slachtoffer werd van de rivaliteit 
tussen  beide  ministers.  Posthuma  introduceerde  bovendien  een  (deels)  rivaliserende 
instelling,  in  naam  een  regeringsdepartement  maar  feitelijk  een  verlengstuk  van  de 
Commissie  van  Bijstand.  De  NUM,  oorspronkelijk  bedoeld  als  tegenwicht  tegen  Duitse 
centralisatie  en  grondstoffenmonopolie,  kon  zich  daarom  niet  ontwikkelen  tot  het 
economisch wapen waar met name Treub en de UC  zo op hadden gehoopt.324 Bovendien 
bracht zij geen eenheid  in de bonte verzameling van Crisisinstellingen, maar zorgde zij  juist 
voor meer verdeeldheid; de grandioos mislukte kolen/kredietonderhandelingen van herfst 
1917  waren  daarvan,  zoals  ik  heb  laten  zien,  het meest  pijnlijke  gevolg.  Duitsland  leek 
economisch  oppermachtig;  alleen  haar  voortdurende  afhankelijkheid  van  Nederlandse 
financiers – iets wat de NUM had kunnen uitbuiten, maar in deze werd zij gepasseerd door 
o.a. Van Aalsts NHM – voorkwam erger. 

Begin  januari 1918 zette Duitsland direct de aanval  in op de NOT, na eerder via een 
omweg  (de  rechter)  al  de  nodige  plaagstootjes  te  hebben  uitgedeeld. Dat  is  rijkelijk  laat 
gezien het feit dat al vanaf de zomer van 1915 het overgrote merendeel van de Duitsers er 
heilig van overtuigd was dat de Trustmaatschappij haar orders direct uit Londen ontving. De 
relatieve terughoudendheid van Berlijn ‐ die haar overigens niet hinderde op te treden als zij 
vond dat de NOT een te grote invloed uitoefende op de Nederlandse neutraliteit ‐ had twee 
oorzaken. Allereerst was het Auswärtiges Amt, zoals  ik  in hoofdstuk 5 al heb  laten zien, er 
van  overtuigd  dat  Duitsland  zonder  de  NOT  nog  slechter  af  was;  zonder  de 
Trustmaatschappij  zou bijvoorbeeld de Nederlandse  landbouw  geen overschotten  kunnen 
produceren. Maar  dit  relatieve  voordeel was,  zo  leek  het,  na  1917  definitief  verdwenen. 
Bovendien  hechtte  Berlijn  er  grote waarde  aan  om  de  aandeelhouders  van  de  NOT,  de 
bankiers die haar van  leningen voorzagen en de  reders op wie  zij ná de oorlog een groot 
beroep zou moeten doen om goederen aan  te voeren,  tevreden  te houden.325 Maar begin 
1918 was voor Berlijn de tijd gekomen om de Trustmaatschappij definitief uit te schakelen. 
Allereerst was men  toch zeer bezorgd geworden dat de NOT ook na de oorlog zou blijven 
bestaan,  hoe  zeer  de UC‐leden  ook  benadrukten  dat  haar  statuten  dat  niet  toelieten.326 

                                                            

324 Treub, 'De economische toestand', 179 
325 Daarom was de UC er aanvankelijk ook vast van overtuigd dat er, zelfs na januari 1918, wel een manier 
gevonden kon worden om Duitsland te overreden de Trustmaatschappij met rust te laten. NA 2.06.079/1265: 
UC 14 mei 1918, 182; UC 21 mei 1918, 212; Gecombineerde RvB en Algemene Jaarlijke 
Aandeelhoudersvergadering, 28 mei 1918, 249. 
326 NA 2.06.079/1254: UC 27 april 1917, 167; UC 6 juli 1917, 80‐81. 
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Bovendien  leek  de  eindoverwinning  begin  januari  dichtbij:  Rusland was,  op  een  haar  na, 
verslagen, waardoor het mogelijk leek de Entente‐legers in het westen een beslissende slag 
toe  te dienen voordat de Amerikanen en masse waren gearriveerd. De Duitse  legerleiding 
voelde zich kennelijk zeker genoeg van haar zaak om te proberen de Trustmaatschappij de 
das om te doen: in een door Duitsland gedomineerd Europa zou Nederland een satelliet van 
Duitsland vormen, en hadden de in de NOT vertegenwoordigde bankiers en reders dus geen 
keuze dan zichzelf  ter beschikking van de machtige oosterbuur  te stellen.327 Tenslotte  leek 
de  uitschakeling  van  de  Trustmaatschappij  een  gemakkelijke  manier  om  eventuele 
onderhandelingen met de Geassocieerden te bemoeilijken en om op de korte termijn door 
de NOT opgeslagen goederen te bemachtigen. 
  De Duitse aanval op de NOT zorgde ervoor dat de anti‐Trustmaatschappij‐beweging 
in Nederland nóg meer momentum kreeg. Posthuma, Schim van der Loeff (het in UC‐kringen 
intens gehate hoofd van Crisiszaken) en ook Loudon gingen haar beschouwen als een sta‐in‐
de‐weg;  haar  bestaan  hinderde  een  effectieve  binnenlandse  distributie  en  was  een 
struikelblok bij de Nederlands‐Duitse onderhandelingen. Door het feit dat Duitsland, dankzij 
Loudons  diplomatieke  blunder,  bovendien  de  hervatting  van  trans‐Atlantische 
scheepvaartverkeer afhankelijk had weten te maken van de verstrekking van Geleitscheine, 
vormde  de  Trustmaatschappij  indirect  zelfs  een  belemmering  voor  de  hervatting  van 
economische  onderhandelingen  met  de  Geassocieerden.  Zelfs  Van  Aalst  opperde  begin 
maart  1918  de mogelijkheid  om  de  Trustmaatschappij  dan maar  op  te  heffen  en  in  haar 
plaats een 'hervormde N.O.T.' op te richten, die wel de goedkeuring van de Centralen én van 
de kritische elementen binnen de Nederlandse regering zou kunnen wegdragen.328 
  De NOT werd echter gered door een combinatie van factoren. Groot‐Brittannië en de 
VS  lieten  duidelijk weten  niet  bereid  te  zijn  het  verdwijnen  van  de  Trustmaatschappji  te 
tolereren. En aangezien men, zelfs na de “Schepenroof”, de deur naar de Geassocieerden in 
ieder  geval  op  een  kier wilde  houden, was  het  ‐  vond  bijvoorbeeld  Snouck  Hurgronje  ‐ 
onverstandig  om  de  NOT  op  te  heffen.329 Bovendien  werden  de  meest  drastische  en 
concrete  plannen  –  zoals  Loudons  regeringsbureau  –  gesmeed  toen  het  kabinet  bijna 
demissionair was, waardoor zij niet doorgezet konden worden. Tenslotte  is er een duidelijk 
verband te zien tussen de mate waarin Berlijn druk uitoefende op de NOT en haar succes op 
het  slagveld; du moment dat een nederlaag onafwendbaar  leek,  verdween ook de Duitse 
pressie. 
  Want  vanaf  september  1918  werd  het  steeds  duidelijker  dat  de  oorlog  bijna 
afgelopen zou zijn, en dus verviel nut en noodzaak van onderhandelingen met de Centralen. 
Ondertussen  was  Nederland  al  anderhalf  jaar  verstoken  van  de  invoer  van  belangrijke 
voedingsmiddelen,  en  was  het  merendeel  van  de  bevolking  aangewezen  op  de 
voedseldistributie. In het najaar van 1918 had elke volwassene per week recht op 200 gram 
brood,  100 milliliter melk,  vier  kilogram  aardappelen  en  1  kilo  "vlees",  vaak  Posthuma's 

                                                            

327 NA 2.06.079/1257: UC 24 juli 1917, 208. 
328 NA 2.06.079/1264: UC 22 maart 1918, 213. 
329 NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 2 april 1918, 5‐6; UC 26 mei 1918, 1‐2. Hetzelfde gold overigens voor 
andere afspraken met de Entente die, na de Schepenroof, hun economische betekenis grotendeels leken te 
hebben verloren, zoals het Agricultural Agreement. 
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gehate eenheidsworst.330 De onderhandelingen slaagden echter wonderwel; eind december 
kon  het  Nederlandse  overzeese  handelsverkeer,  gebruikmakend  van  de  niet  door  de 
Geassocieerden  gerekwireerde  schepen,  weer  worden  opgestart.  Daardoor  konden  de 
voorraden worden aangesproken en de rantsoenen per direct worden verhoogd, waarmee 
en passant Troelstra's revolutieplannen een gevoelige slag werd toegebracht. 
  In mijn analyse van de onderhandelingen die leidden tot een General Agreement heb 
ik twee dingen willen benadrukken. Allereerst heb ik betoogd dat het relatieve succes331 dat 
bij die onderhandelingen werd behaald voor een belangrijk deel te danken was aan het feit 
dat Nederland zowel nu als in de toekomst belangrijke Indische grondstoffen ‐ waarvan kina 
niet  de minste was  ‐  kon  leveren,  hetgeen  overigens  de  vraag  oproept waarom  er  niet 
eerder  en  vaker  strategisch  gebruik  is  gemaakt  van  de  natuurlijke  hulpbronnen  van  de 
Indische  archipel.  Maar  veel  belangrijker  nog  is  het  eensgezinde  optreden  van  de 
Nederlandse onderhandelingscommissie,  gesteld onder het opperbevel  van het ministerie 
van  Buitenlandse  Zaken  en  samengesteld  uit  een  Raad  van  Bijstand  waarin 
vertegenwoordigers van alle Crisisinstellingen afgevaardigd waren.332  
  Vooral de Raad van Bijstand, technisch gezien onderdeel van de nieuwe afdeling DEZ 
van  Buitenlandse  Zaken,  was  een  ware  innovatie;  zij  introduceerde  voor  het  eerst 
hiërarchische verhoudingen tussen de verschillende Crisisinstellingen (waarbij premier Ruijs 
de Beerenbrouck als scherprechter kon optreden bij competentiegeschillen), functioneerde 
als schakel tussen de verschillende regeringsdepartementen en particuliere lichamen als de 
NOT,  en maakte  zodoende  een  doeltreffende  coördinatie mogelijk.  De  regering‐Ruijs  de 
Beerenbrouck kreeg zo,  in enkele weken, voor elkaar wat haar voorganger niet was gelukt. 
Dat had drie belangrijke redenen. 
  Allereerst vormde de nieuwe  regering veel meer eenheid dan  zijn voorganger ooit 
had  gedaan.  Cort  van  der  Lindens  politiek‐theoretische  angst  voor  een  "homogeen 
ministerie" werd namelijk door zijn opvolger noch door de nieuwe ministersploeg gedeeld. 
Dat bleek toen op 13 september 1918 een Koninklijk Besluit werd afgekondigd, waarin werd 
vastgelegd dat voortaan een minister pas een beslissing mocht nemen over zaken met een 
reikwijdte die zijn eigen departement oversteeg, dan na overleg met de minister‐president. 
Hij zou voortaan de beslissing goed‐ of afkunnen keuren, of de zaak kunnen voorleggen aan 
de  hele ministerraad.  Dit  besluit  was  van  groot  belang;  het  dwong  de ministers  om  in 
kernzaken,  zoals  de  handelspolitiek,  één  lijn  te  trekken  en  versterkte  de  coördinerende 
positie van de premier ten opzichte van zijn collega's: in plaats van "tijdelijk voorzitter" werd 
hij de primus  inter pares van de ministerraad. 333 Zo kon voorkomen worden dat ministers 

                                                            

330 Kraaijestein, 'Lokale noden', 70‐74; Klein, 'Krasse tijden', 1812. 
331 Wie in ieder geval niet verantwoordelijk was voor het succes, betoogden Heldring en Snouck Hurgronje, was 
delegatieleider Colijn; zijn Engels was zo bar slecht dat hij vaak maar half begreep wat de Geassocieerden nou 
eigenlijk van hem wilden. De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 4 november 1918, 
258; 14 november 1918, 264; BPNL V‐2, doc. nr. 685, 702‐704: Snouck Hurgronje aan Van Karnebeek, 25‐27 
oktober 1918. 
332 De Britse regering was in ieder geval bijzonder verheugd dat de delegatie door alle betrokken Nederlandse 
instanties met ‘full powers’ geïnvesteerd was. BNA FO 382/1856: telegram Balfour aan Townley, 30 oktober 
1918 no. 2669. 
333 KB 13 september 1918, nr. 38. Cf. Den Hertog, Cort van der Linden, 566. 
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maar hun eigen gang gingen zonder bij de leider van het kabinet aan te kloppen of met hun 
collega's  te  overleggen.  Grote  conflicten  zoals  die  onder  Cort  van  der  Linden  tussen 
Posthuma  en  Treub  voor waren  gekomen,  zouden  zo  voorkomen  kunnen worden.334 Ten 
tweede was de regering‐Ruijs de Beerenbrouck een "gewoon" meerderheidskabinet, na de 
grondwetswijziging‐1917  tot  stand  gekomen  en  dus  gekozen  via  algemeen 
(mannen)kiesrecht. Zij had daardoor geen last van de legitimiteitsproblemen die het kabinet‐
Cort vooral vanaf 1917 plaagden. Bovendien had zij een veel directere band met de Kamer 
dan haar voorganger ooit had. De combinatie daarvan zorgde er voor dat zij daadkrachtiger 
kon  optreden  en  sneller  gehoor  kon  en wilde  geven  aan  de  Kamerbrede wens  om meer 
overheidscontrole  en  coördinatie.  Tenslotte  trad  de  nieuwe  regering  in  functie  op  een 
moment dat de  strikte neutraliteit die de  regering‐Cort  van der  Linden altijd had moeten 
bewaren,  langzamerhand nut  en noodzaak  verloor. De Centralen hadden  verloren  en het 
leek er op dat de Geassocieerden als eindoverwinnaars de wereld naar hun beeld  zouden 
herscheppen.  Nederland  moest  daar  wel  aan  meedoen,  besefte  iedereen,  ook  Van 
Karnebeek,  die waarschijnlijk  veel  pro‐Duitser was  dan  Posthuma  ooit was  geweest.  Alle 
hens  moest  aan  dek,  en  er  moest  daarom  intensief  worden  samengewerkt  met  de 
Crisisinstellingen,  in  het  bijzonder  de  NOT.  Zo  kon  en  (gezien  de  reputatie  die  de 
Trustmaatschappij in de Geassocieerde landen, in het bijzonder Groot‐Brittannië nog steeds 
had) moest de regering‐Ruijs de Beerenbrouck openlijk en openbaar samenwerken met de 
Trustmaatschappij, iets wat haar voorganger alleen heimelijk kon doen.  
  Dit alles betekende wel dat, zeker na het sluiten van het General Agreement, de NOT 
een  tweeslachtige  positie  innam. Aan  de  ene  kant werd de  Trustmaatschappij  prominent 
genoemd  in het definitieve economische verdrag  tussen Nederland en de Geassocieerden: 
bijna  alle onderdelen  van het  akkoord  zouden worden uitgevoerd door of  via de NOT.335 
Maar  aan  de  andere  kant was  de NOT  de  facto  een  regeringsorgaan  geworden,  die  haar 
autonomie grotendeels had moeten opgeven.336 De UC kon geen  zelfstandige beslissingen 
meer  nemen  zonder  toestemming  van  het  ministerie  van  Buitenlandse  Zaken,  die  in 
kernzaken zou overleggen met de andere regeringsdepartementen. Weliswaar had zij  in de 
Raad  van  Bijstand  nog  wel  een  (belangrijke)  stem,  maar  uiteindelijk  was  het  de 
minister(raad)  die  besloot. 337  Daarmee  was  de  Trustmaatschappij  opgehouden  een 
zelfstandige, particuliere instelling te zijn. 

                                                            

334 De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 23 september 1918, 236‐237. 
335 FRUS 1918, Suppl. 1‐II, 1547‐1583: 'Agreement between the Royal Netherlands Government and the British, 
French, and Italian Governments and the War Trade Board of the United States', 25 november 1918. 
336 Er werden eind november 1918 zelfs plannen ontwikkeld om de contractafdeling van de NOT samen met 
Crisisinstellingen en een redersdelegatie in één gebouw onder te brengen, om zo de synergie te bevorderen. 
NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 29 november 1918, 2‐4; 6 december 1918, 1. Cf. De Vries (red.), 
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 8 december 1918, 271‐273. Houwink ten Cate, Mannen van de 
Daad, 35, stelt overigens dat de regering de intentie had om de macht en invloed van de Crisisinstellingen als 
de NOT te “breken”. Dat lijkt me geen juiste karakterisering; de regering wilde juist dat de Crisisinstellingen 
(voorlopig) bleven bestaan, maar hun invloed moest beperkt en (vooral) gekanaliseerd worden. 
337 NA 2.05.32.05/1: Notulen Raad van Bijstand, 6 december 1918, 4. 
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Epiloog 
 
10.1 – De lijdensweg naar liquidatie 
 
Op  11  november  1918  ging  de wapenstilstand  tussen  de  Geassocieerden  en wat  er  nog 
restte van de Centralen in. De voorwaarden van dit staakt‐het‐vuren waren door de eersten 
opgesteld en hadden tot doel de verhouding tussen beide partijen te regelen totdat er een 
definitief vredesverdrag was gesloten. Om er zeker van te zijn dat hun verslagen vijanden de 
hun  te  presenteren  vredesvoorwaarden  zouden  accepteren,  was  in  het 
wapenstilstandsverdrag opgenomen dat de geassocieerde economische oorlogsmaatregelen 
zouden  worden  gehandhaafd  totdat  ook  de  Duitse  handtekening  onder  het  definitieve 
vredesakkoord  stond. Weliswaar was hier, op uitdrukkelijk  verzoek  van de nieuwe Duitse 
regering, aan toegevoerd dat de Geassocieerden eventueel bereid zouden zijn voedselhulp 
te bieden aan de bevolking van de verslagen landen, maar die belofte was geheel afhankelijk 
van geassocieerde willekeur.1 
  De  NOT  zou  na  november  1918  deel  gaan  uitmaken  van  de  geassocieerde 
economische strafexpeditie tegen Duitsland. Dat was opgenomen in het General Agreement, 
waarin het voortbestaan van de NOT na het einde van de vijandelijkheden – en eventueel 
zelfs na het  sluiten  van de  vrede – was  vastgelegd.  In dat General Agreement waren ook 
afspraken gemaakt over de verhouding tussen Trustmaatschappij en de overwinnaars. De UC 
moest  na  het  inwerking  treden  van  het  akkoord  alle  belangrijke  beslissingen  omtrent  de 
aankomst en de verzending van goederen eerst voorleggen aan een in Den Haag opgezette 
pendant  van  de  Londense  Allied  Blockade  Committee.  Dit  Comité  Interallié  de  la  Haye, 
waarin  de  handelsattachés  van  alle  geassocieerde  landen  vertegenwoordigd  waren,  had 
zodoende de bevoegdheid overgenomen over enkele van de belangrijkste beslissingen die 
de Trustmaatschappij altijd zelfstandig had kunnen maken.2 In dit comité was Oppenheimer 
overigens  niet  vertegenwoordigd.  De  felle  kritiek  die  hij  in  de  zomer  van  1918  op  de 
regering‐Cort van der Linden had geuit was hem  in Londen, dat met het oog op het  in de 
startblokken  staande  nieuwe  kabinet  juist  voorzichtigheid  had  bepleit,  niet  in  dank 
afgenomen. In oktober 1918 was hij naar de Britse hoofdstad teruggeroepen, van zijn functie 
ontheven en op een zijspoor gezet.3 Nog geen anderhalf  jaar  later nam hij, verbitterd over 
de wijze waarop hij door zijn superieuren was behandeld, afscheid van het Foreign Office en 
wijdde de rest van zijn leven aan schilderen en (kunst)geschiedenis.4  

Voor  de  beslissingen  die  zonder  goedkeuring  van  het  Comité  Interallié  genomen 
mochten worden, moest de UC, volgens afspraak met de nieuwe ministersploeg en met de 
Raad  van  Bijstand,  in  veel  gevallen  verantwoording  afleggen  aan  het  ministerie  van 

                                                            

1 Smith, Strategy of the Economic Weapon, 255‐270; Vincent, Politics of Hunger, 65‐103, citaat op 67. 
2 De Comité Interallié was al in juli 1918 opgericht, maar kreeg pas na het sluiten van het General Agreement 
betekenis. NA 2.06.079/1266: UC 19 juli 1918, 174; NA 2.06.079/1267: UC 6 september 1918, 175‐176; UC 13 
september 1918, 201‐218. 
3 OP IX, map ‘To be inserted: 1916‐1919’: Gerard Spicer aan Oppenheimer, 15 november 1918; OP V, map 
‘Diary November 1918’: Oppenheimer aan Townley, 2 november 1918; NA 2.06.079/1268: UC 11 oktober 1918, 
85‐86. 
4 Otte, '"Alien Diplomatist"', 254. 
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Buitenlandse Zaken. De UC was uiteraard maar weinig gelukkig met deze inperking van haar 
eigen  verantwoordelijkheid.  Zij  vermoedde  bovendien  dat  zowel  Geassocieerden  als  de 
regering de NOT wilden misbruiken om hun eigen plannetjes door te drukken. De regering 
zou, onder de  indruk van Troelstra’s revolutiepoging, een vorm van staatssocialisme willen 
invoeren  om  de  linkse  partijen  te  paaien:  scheepvaart  en  handel  zouden  gedeeltelijk 
genationaliseerd worden en de NOT zou worden omgevormd  tot een planningscomité dat 
zou bepalen wie welke goederen zou mogen aanvoeren. En de Geassocieerden werden er 
van  verdacht  hun  economische  en  militaire  suprematie  te  willen  misbruiken  om  de 
grondstofvoorraden  van  de  hele  wereld,  middels  hun  ‘executives’,  te  beheersen.5 In  de 
praktijk bleek het echter mee te vallen. De regering bleek niet te willen tornen aan de vrije 
markt en de ‘executives’ werden, vooral door weerstand van de Fransen en de Amerikanen, 
al vrij snel weer afgebroken.6 

Desondanks had de NOT vooral met haar beide broodheren nog heel wat te stellen in 
de  laatste  fase  van  haar  bestaan.  Zo maakten  de  Geassocieerden  gretig  gebruik  van  de 
blokkade om de toegang tot na de oorlog ontstane landen als Tsjechoslowakije, Joegoslavië, 
Finland en de Baltische Staten  te monopoliseren, overspoelden zij het verslagen Duitsland 
met industriegoederen en werd – nu de Britse vloot toegang had tot de Baltische Zee – ook 
het  verkeer  van  en  naar  Scandinavië  strak  gereguleerd.  Bovendien  handhaafde  de  Britse 
regering voorlopig de Statutory Black List.7 De Nederlandse regering eiste ondertussen dat 
de NOT een heffing van vijf procent ging vragen over alle ingevoerde goederen, bedoeld om 
te  helpen  de  kosten  van  de  in  het  General  Agreement  opgenomen  lening  aan  de 
Geassocieerden te betalen. Deze maatregelen, die de NOT schijnbaar zelfstandig maar in de 
praktijk op bevel van derden moest uitvoeren, maakte de NOT (nog) minder populair bij pers 
en  publiek,  die  haar  beschouwde  als  een  reliek  uit  het  oorlogsverleden  dat  met  deze 
maatregelen wanhopig probeerde haar macht te behouden.8 
  De UC ergerde  zich  flink aan de ontstane  situatie, die de  reputatie van haar  leden 
natuurlijk bepaald geen goed deed.  In de  loop van het voorjaar van 1919 nam de ergernis 
alleen  maar  toe.  Want  nadat  de  NOT  aanvankelijk  fors  meer  werk  te  verstouwen  had 
gekregen – zij ging onder andere de handel tussen Nederland en bevrijd België, de door de 
Geassocieerden  bezette  delen  van  Duitsland  en  het  aan  Frankrijk  teruggegeven  Elzas‐
Lotharingen  controleren – nam die drukte na  januari ook net  zo  snel weer  af.9 Naarmate 
wereldwijd  de  industrie  van  oorlogs‐  naar  vredesproductie  overschakelde,  werden  voor 
steeds  meer  goederen  en  grondstoffen  het  Geassocieerde  embargo  op  handel  met 
Nederland opgeheven, voor anderen werd het rantsoen verhoogd en  in veel gevallen zelfs 
afgeschaft, mits de uitvoer naar Duitsland de in het General Agreement vastgestelde maxima 

                                                            

5 NA 2.06.079/1267: UC 6 september 1918, 175‐176; NA 2.06.079/1268: UC 27 september 1918, 26‐28; UC 20 
oktober 1918, 82; UC 15 november 1918, 198‐201; 206‐210; RvB 29 november 1918, 264‐26. 
6 NA 2.06.079/1270: Botterell aan Van Aalst, 3 maart 1919, bijgevoegd bij UC 7 maart 1919. 
7 NA 2.06.079/1270: UC 21 februari 1919, 30; UC 28 februari 1919, 63‐6; Memorandum ‘Voorbeelden van 
Discrimination of Dutch Trade’, 26 februari 1919, bijgevoegd bij UC 14 maart 1919. 
8 Zie bijvoorbeeld NRC 4 februari 1918 Avondblad en 17 mei 1919 Avondblad.  
9 BNA FO 382/2318, 73456: W. Mitchell‐Thomson (het Britse lid van de Geallieerde raad die de economische 
sancties tegen Duitsland na de november 1918 coördineerde) aan G.A. Richards (War Trade Board), 10 mei 
1919. 
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niet  overschreed. 10  Bovendien  gebruikten  de  geassocieerden  Rotterdam  om  hun 
bezettingstroepen  in Duitsland te bevoorraden – waarvoor de Nederlandse regering hen  in 
het  diepste  geheim  toestond  een militaire  basis  in  de Maasstad  te  vestigen  –  en  om  de 
voedselhulp aan Duitsland  te coördineren.11 Al deze maatregelen waren overigens  tijdelijk 
en  voorwaardelijk:  ook  van  de  NOT  werd  verwacht  om  onmiddellijk  weer  op  volle 
oorlogssterkte  klaar  te  staan  als  de  Duitse  regering  zich  tegenover  de  Geassocieerden 
obstinaat zou opstellen.12 
  De  combinatie  van  toenemende kritiek op haar  functioneren en de  steeds grotere 
gaten  die  de Geassocieerden  in  de  blokkade  lieten  vallen  ten  bate  van  zichzelf, maar  in 
toenemende mate ook van Nederland, en het verlies van hun autonomie, zorgde er voor dat 
de UC het liefst de handdoek in de ring had willen gooien. Daarvoor was echter toestemming 
van zowel de Geassocieerden als de regering nodig. Maar de eersten wilden de NOT in stand 
houden tot de vrede was getekend en de tweede weigerde tot die tijd de taak van de weinig 
populaire Trustmaatschappij over te nemen. De wanhoop van de UC‐leden is af te lezen aan 
het feit dat ze de brief waarin de Geassocieerden weigerden hun ontslag te aanvaarden  in 
chocoladeletters  in  alle  grote  kranten  publiceerde. 13  Ondertussen  verlieten  NOT‐
medewerkers als  ratten het  zinkende  schip: hun  tijdens de oorlog opgedane expertise  (en 
kennis van de concurrentie) maakte hen tot gewilde arbeidskrachten. Om de diensten van 
NOT‐secretaris  Valstar  ontstond  bijvoorbeeld  een  felle  strijd  tussen  de  KNSM  van  Ernst 
Heldring  en  de  NHM,  waarbij  de  eerste  –  tot  woede  en  teleurstelling  van  Van  Aalst  – 
uiteindelijk aan het langste eind trok.14 
  Aan de  lijdensweg van de NOT  leek begin mei 1919 een einde  te zijn gekomen. De 
Geassocieerden  hadden  in  gezamenlijk  overleg  een  vredesakkoord  opgesteld:  zodra  de 
Duitse regering te Weimar het zou ratificeren, kon de blokkade worden opgeheven en was 
de NOT  eindelijk overbodig  geworden. De UC  vroeg  en  kreeg  alvast  toestemming  van de 
aandeelhouders om het  liquidatieproces  te beginnen zodra de  tijd  rijp was.15 Dat moment 
leek gekomen toen de Duitse vertegenwoordigers op 28 juni 1919 in de Spiegelzaal van het 
kasteel  van Versailles,  onder  protest,  hun  handtekening  onder  het  vredesakkoord  zetten. 

                                                            

10 BNA FO 382/1856, 211462/X/1129: 'Memorandum for Inter‐Allied Trade Committee from Allied Blockade 
Committee', 20 januari 1919 no. 20; NA 2.06.079/1269: Comité Interallié aan NOT, 30 december 1918 no. 85, 
bijgevoegd bij UC 10 januari 1919; 'Alternations in Ration Schadule for Holland date from January 30th. 1919', 
bijgevoegd bij UC 7 februari 1919; NA 2.06.079/1270: UC 21 maart 1919, 108‐110; UC 11 april 1919, 157‐159. 
11 NA 2.05.2/842, map 'A250 N.P. Neutraliteitspolitiek 1919', 21434: G.A.A. Alting von Geusau (minister van 
oorlog) aan Van Karnebeek, 20 juni 1919, met bijgevoegd ‘Maatregelen bij eventueele hervatting van den 
oorlog ten opzichte van de ravitailleeringsbasis te Rotterdam’, 19 juni 1919; BNA FO 371/38509: A. Robertson 
(de tijdelijke opvolger van Oppenheimer) aan George Curzon (de minister van Buitenlandse Zaken), 18 
september 1919 no. 255. 
12 NA 2.06.079/1271: UC 23 mei 1919, 6 
13 NA 2.06.079/1270: UC 2 mei 1919, 188‐189, 192‐193 (citaat op 192); UC 9 mei 1919, 210; BNA FO 382/2318, 
78138: Mitchell‐Thomson aan Curzon, 22 mei 1919 no. 166; NA 2.06.079/1271: Gecombineerde vergadering 
RvB en jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, 30 mei 1919, 16. 
14 NA 2.06.079/1270: UC 9 mei 1919, 213‐214; NA 2.06.079/1271:  UC 23 mei 1919, 4; De Vries (red.), 
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, I, 27 augustus 1917, 214. Cf. Brugmans en Japikse, 
Persoonlijkheden, 1497. 
15 NA 2.06.079/1271: Vergadering Raad van Bestuur en Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders, 11 juli 1919, 52‐53. 
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Enkele dagen  later werd, na overleg tussen de Nederlandse regering en de Geassocieerden 
(die  onder  druk  van  de Amerikanen  hadden  afgezien  van  een  permanente  handelsoorlog 
met hun voormalige vijanden) besloten om per 12 juli 1919 het General en het Agricultural 
Agreement  te  annuleren. Vanaf die datum werden bovendien  alle  rantsoenen  afgeschaft, 
alle  speciale  afspraken  rondom  verblijfscontrole  geschrapt  en mocht  er weer  onbeperkt 
gehandeld  en  doorgevoerd  worden:  de  NOT‐contracten  en  de  zwart‐witte  NOT‐kegel 
werden overbodig.16 Desondanks zou het nog een half jaar duren voordat de UC het besluit 
nam om de Trustmaatschappij definitief te ontmantelen. 
  In die periode werden enkele  lopende  zaken afgehandeld: personeel dat nog geen 
andere betrekking had werd, waar mogelijk, aan een nieuwe baan geholpen, er werd een 
stichting  opgezet  om  het  NOT‐archief  te  beheren  en  de  UC  liet  een  speciale 
herinneringsmedaille  slaan. 17  De  belangrijkste  reden  om  het  bestaan  van  de 
Trustmaatschappij nog heel even te rekken was echter dat de NOT, zeker na verkoop van nu 
overbodig geworden bedrijfspanden,  in de zomer van 1919 een positief banksaldo had van 
ongeveer 5 miljoen gulden.  In de statuten stond opgenomen dat bij  liquidatie deze gelden 
ten bate  van het Koninklijk Nationaal  Steuncomité  zouden  komen, hetgeen  in de praktijk 
betekende  dat  deze  zouden moeten worden  overgemaakt  aan  de  Nederlandse  regering. 
Maar  zolang  de  Trustmaatschappij  nog  bestond,  kon  zij  zelf  over  haar  eigen  bedrijfssaldi 
beschikken.18 Van deze bevoegdheid had de UC tijdens de oorlog al bij tijd en wijle gebruik 
gemaakt om geld  te doneren aan goede doelen,  zoals bijvoorbeeld een  schenking  van  Fl. 
70.000,‐  voor  de  aanleg  van  een  spoorlijn  tussen  Gouda  en  Alphen  aan  den  Rijn  (als 
compensatie  voor  de  door  de  oorlogsomstandigheden  zwaar  getroffen  boomkwekers  in 
Boskoop).19 Gedurende het  laatste halfjaar van haar bestaan zou de UC  ‘als een soort Sint 
Nicolaas’  (aldus  Van  Aalst)  links  en  rechts  het  batig  saldo  verdelen.20 Zo  werden  forse 
gratificaties uitgereikt aan al dan niet hulpbehoevend personeel: Valstar kreeg bijvoorbeeld 
bij  zijn afscheid een bonus van maar  liefst Fl. 50.000,‐, en de UC‐leden  reserveerden voor 
zichzelf  een  ruime  reisvergoeding.21 Verder  werd  er  Fl.  300.000,‐  plus  een  bedrijfspand 
gedoneerd  aan  het  Internationaal  Intermediair  Instituut  (niet  geheel  toevallig  de  oude 
werkgever  van  gedenkboekschrijver  Charlotte  van  Manen 22 ),  ,  Fl.  250.000,‐  aan  de 
Technische Hoogeschool  in het  Indische Bandoeng, Fl. 1 miljoen aan het Koloniaal Instituut 

                                                            

16 NA 2.06.001/4017: NOT aan Van IJsselsteyn, 17 juli 1919, met bijgevoegd NOT aan Comité Interallie de La 
Haye, 3 juli 1919; Comité Interallie de la Haye aan NOT, 8 juli 1919 en Comité Interallie de la Haye aan NOT, 16 
juli 1919; idem: Van Karnebeek aan Van IJsselsteyn, 14 juli 1919, afd. D.E.Z. no. 9401. 
17 NA 2.06.079/1271: UC 30 mei 1919, 12; UC 9 september 1919, 70, 75. Cf. Van der Mandere, 'Twee 
belangrijke crisislichamen', 198. 
18 NA 2.06.079/1271: UC 9 september 1919: 71‐75; UC 14 oktober 1919, 93‐97. 
19 NA 2.06.079/1249: UC 14 november 1916, 197‐199; RvB 17 november 1916, 214‐215; RvB 17 november 
1916, 215‐216. 
20 NA 2.06.079/1271: Buitengewone vergadering van aandeelhouders, 30 december 1919, 127. 
21 NA 2.06.079/1271: Gecombineerde vergadering RvB en jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, 
30 mei 1919, 17‐18. 
22 Het doel van het III was om zoveel mogelijk informatie te vergaderen over lopende conflicten, 
(ongeschreven) internationaal recht en de nationale traktaten die daarmee van doen hadden, om zo 
internationale samenwerking en de rol van Nederland op het wereldtoneel te bevorderen. Riemens, Passie 
voor vrede, 141‐154. 
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(tegenwoordig het Koninklijk Instituut voor de Tropen) en maar liefst Fl. 2,5 miljoen aan het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het gebruikte voor het onderhoud van bestaande of 
de bouw  van nieuwe Nederlandse Gezantschappen  in Parijs, Brussel, Berlijn, Washington, 
Rome  en  Athene.  Wat  er  nog  overbleef  werd  gereserveerd  voor  de  op  te  richten 
archiefstichting en ter dekking van kosten die de NOT na  liquidatie nog zou maken: zo zou 
een  aantal  lastige  boetezaken  nog moeten  afgehandeld, waarbij  in  sommige  gevallen  de 
rechter er aan te pas zouden komen.23 Na de  liquidatie, die op 20 maart 1926 voltooid zou 
zijn, bleef er nog een bedrag van Fl. 405.641,40 over voor het Steuncomité; de resterende 
drie bedrijfspanden werden geschonken aan de regering.24 
  Op  30  december  1919  werd  tenslotte  een  laatste  vergadering  voor  alle 
aandeelhouders gehouden, waar officieel het  licht werd uitgedaan. De aandeelhouders en 
de  Raad  van  Bestuur mekten  daarbij,  bij monde  van  Van Nierop,  op  dat  zij  ‘zeer weinig 
[hadden] gedaan en wel omdat de Uitvoerende Commissie zoo bijzonder gewerkt heeft en 
zich zoo geheel aan de zaken heeft gewijd.’ De UC op haar beurt dankte haar voorzitter Van 
Aalst, door een opvallend lyrische Op ten Noort geroemd als ‘de schepper en de maker en de 
ziel  van de N.O.T’.25 De waardering buiten  eigen  kring  zou  echter nog  even op  zich  laten 
wachten.  Wel  hadden  de  Kamers  van  Koophandel  van  Amsterdam  en  Rotterdam 
aangeboden om, ter meerdere eer en glorie van de NOT, de kosten voor het slaan van de 
herinneringsmedailles over  te nemen, maar dat wat magere aanbod werd door Van Aalst 
resoluut van de hand gewezen.26  

Hij  had  zelf  namelijk  een  veel  grandiozer  idee:  wat  hem  betreft  zou  er  een 
‘regentenstuk’  in de stijl van de zeventiende‐eeuwse portretten van VOC‐notabelen van de 
UC geschilderd worden. Van Aalst had  zelfs al een  schilder op het oog: de  (indertijd)  zeer 
bekende  society‐schilder Antoon van Welie.27 De Nederlandse  zakenwereld maakte echter 
geen haast haar dankbaarheid  te  tonen aan een  instituut dat  volgens  velen haar bestaan 
onnatuurlijk lang had gerekt. Pas in februari 1920 kwam de Maatschappij voor de Nijverheid 
met het, waarschijnlijk niet erg spontane, plan om de UC een schilderij aan te bieden.28 In 
1921 werd de UC plechtig gehuldigd en kreeg Van Welie de opdracht: drie  jaar  later werd 
het  tijdens  een  door  de  UC  aangeboden  lunch  aan  haar  overhandigd.29 Nog  één  keer 
kwamen  daarvoor  de  kopstukken  van  het Nederland  van  1914‐1918  samen:  naast  de UC 
gaven onder andere Van Karnebeek, Van IJsselsteyn, Posthuma, Loudon, Cort van der Linden 
en Treub gehoor aan de uitnodiging. De UC gaf het aangeboden  schilderij onmiddellijk  in 

                                                            

23 NA 2.06.079/1271: RvB 9 september 1919, 82‐83; UC 16 september 1919, 87‐91; UC 9 december 1919, 112, 
114‐115, 117‐118; UC 30 december 1919, 119‐120. Cf. De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 73. 
24 NA 2.21.261/34: Maclaine Pont aan Van Aalst, 16 maart 1921. Cf. Moeyes, Buiten schot, 367; Van Manen, 
NOT VII, 183‐197. 
25 NA 2.06.079/1271: Buitengewone vergadering van aandeelhouders, 30 december 1919, citaten 
achtereenvolgens op 130 en 132. 
26 NA 2.06.079/1271: UC 9 december 1919, 113 
27 Dagboek Van Aalst, 15 september 1917, 505. 
28 Van Manen, NOT VII, 198, aldaar voetnoot 1. 
29 NA 2.21.261/34: ‘Aanteekeningen van het verhandelde op 8 Februari 1923’, 3‐4. 
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bruikleen  aan  het  Gemeentemuseum  van  Amsterdam;  momenteel  hangt  het  nogal 
potsierlijke stuk in de kelders van het Rijksmuseum.30 
  Na  het  NOT‐avontuur  keerden  haar  bestuursleden  weer  terug  naar  hun  eigen 
bedrijven (of, in het geval van pensionado Op ten Noort, naar de welverdiende rust van villa 
De Harscamp). Van Aalst  vierde  tijdens  het  interbellum  nog  enkele  grote  successen  –  zo 
werd hij gebombardeerd tot hoofd van het herdenkingscomité dat de koningin ter ere van 
haar  25‐jarig  regeringsjubileum  een  cadeau mocht  aanbieden  – maar  in  de  jaren  dertig 
daalde zijn ster snel. Hij bleek niet in staat om zijn bedrijf door de economische crisis heen te 
loodsen,  nam  ontslag  en  trok  zich  terug  op  Kasteel Hoevelaken,  dat  hij  –  samen met  de 
bijbehorende  titel  –  had  gekocht. Hij  overleed  in  oktober  1939.  Van  Vollenhoven  (die  in 
1923, mede als gevolg van zijn harde werken tijdens de Eerste Wereldoorlog, plotseling aan 
een hartaanval overleed), Op ten Noort, Adam Roelvink en Hintzen waren hem voorgegaan, 
de meeste andere Trustmaatschappij‐aandeelhouders zouden tijdens of kort na de Tweede 
Wereldoorlog volgen.31 Met hen verdween ook de herinnering aan de NOT. 
 
10.2 – Nalatenschap 
 
Na  de  Eerste  Wereldoorlog  werden  de  verschillende  Crisisinstellingen  in  recordtempo 
opgeheven. Van de 197 commissies die  in september 1918 actief waren, werden er  in het 
laatste oorlogsjaar al 16 en  in 1919 maar liefst 123 opgeheven. In 1922 waren er nog maar 
zeven over, waarvan de meest prominente de NUM was: zij waakte er tot 25 juni 1925 voor 
dat export van waardevolle producten als goud en zuivel niet zou plaatsvinden zonder dat er 
nuttige  import  voor  in  de  plaats  kwam.  Later  is  er  door  historici  nog wel  eens  verbaasd 
gereageerd  dat men  niet  heeft  geprobeerd  het  tijdens  de  oorlog  ontstane  systeem  ten 
dienste te stellen van de economische reconstructie. Maar dat was politiek onmogelijk: de 
Crisisinstellingen werden door  steeds meer mensen gezien als ondemocratische  lichamen, 
die na november 1918 – net als de NOT – alleen nog functioneerden als struikelblok voor de 
vrije  handel.32 Maar  schijn  bedriegt, want  ondanks  de  snelle  ontmanteling  van  het  crisis‐
bestuursapparaat,  inclusief  Trustmaatschappij,  hebben  de  verschillende  semi‐private 
commissies en bureaus wel degelijk een blijvende invloed gehad op politiek en economie in 
Nederland. 
  Allereerst  zorgden  zij  er  mede  voor  dat  de  economie  hét  hete  hangijzer  in  de 
Nederlandse  politiek  werd,  een  onderwerp  dat  de  volksvertegenwoordiging  voor  1914 
grotendeels links had laten liggen. Nog tijdens de oorlog, op 16 november 1916, onderbrak 
Tweede  Kamerlid  (en  NOT‐er)  Boudewijn  Nierstrasz  één  van  de  vele  discussies  over  de 
aanstaande grondwetswijziging om  zijn  collegae er op  te wijzen dat het Nederlandse volk 
totaal niet geïnteresseerd was in staatshervorming. Hij, en 'duizenden en tienduizenden' met 

                                                            

30 NA 2.21.261/52: Van Karnebeek aan Van Aalst, 19 december 1924, ‘vertrouwelijk’; idem: UC aan College van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 22 december 1924. Zie ook Moeyes, 'Behouden vaart'. 
31 De Graaf, 'Van Aalst', 12‐13; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 102; Moeyes, Buiten schot, 389; 
Vissering, 'In Memoriam', 6. 
32 Blaise, Nederlandse handelspolitiek, 56‐57; Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, 9, 64; De Vries, 'Het 
economische leven', 388‐389. Zie over de NUM na de Eerste Wereldoorlog Huijsings, 'Nederlandsche 
Uitvoermaatschappij'. 
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hem, had zich groen en geel geërgerd aan het  feit dat de volksvertegenwoordiging weken 
kwijt  waren  geweest  met  allerlei  politieke  spelletjes  –  zonder  uitruil  tusssen  "links"  en 
"rechts" zou er immers nooit een meerderheid voor de nieuwe grondwet te vinden zijn – in 
plaats van aan  juist  in oorlogstijd veel dringender  zaken,  zoals de Nederlandse economie! 
Wat  hem  betreft  zou  het  parlement  niet meer  uit  beroepspolitici, maar  uit  ‘mannen  van 
zaken’ moeten bestaan: een duidelijke verwijzing naar de mannen die de Trust en andere 
particuliere  Crisisinstellingen  bevolkten.  'De  Kamer  zal  dan  oneindig  nuttiger  arbeid 
verrichten tot heil en  in het belang van het  land, met minder woorden en  in minder tijd.'33 
Nierstrasz’  roep om  "minder politiek" werd destijds weggehoond en  is  later  zelfs als anti‐
democratisch en proto‐fascistisch weggezet.34 Toch  leek hij een gevoelige snaar  te hebben 
geraakt,  in  ieder  geval  bij  Treub.  Bij  de  verkiezingen  van  1918  deed  hij mee  als  van  een 
nieuwe partij, de Economische Bond. Nu de grondwet gewijzigd was, redeneerde Treub, was 
het van des te groter belang dat een partij, dwars door religieuze en politieke scheidslijnen 
heen, de ‘bevordering der algemeene nationale welvaart’ als politiek program had. Hij wilde 
‘mannen van de Daad’ naar het parlement afvaardigen, energieke zakenlui die van wanten 
wisten en zich niet door politieke beginselkwesties, maar door pragmatische overwegingen 
lieten leiden.35 Hoewel de Economische Bond slechts drie van de honderd zetels haalde ‐ hij 
onderschatte de blijvende invloed van ideologie en godsdienst op de kiezer en de weerstand 
die de Crisisinstellingen opriepen – toonde vooral de grote hoeveelheid voorkeursstemmen 
voor  Treub  aan  hoeveel  belangstelling  er  was  voor  de  economische  thema’s  die  hij 
aansneed.36 Die  les namen  alle partijen  ter harte. Het  is ook bepaald  toeval dat  juist een 
“man  van  zaken”  als  Colijn  tijdens  de  jaren  twintig  en  dertig  zo’n  grote  stempel  op  de 
Nederlandse politiek kon drukken. 
  Ook  op  de  buitenlandse  politiek  van  Nederland  had  de  NOT  –  indirect  –  grote 
invloed. Voor de oorlog steunde de buitenlandse politiek vooral op het om‐ en voorzichtig 
bevorderen  van  multilaterale  juridische  overeenkomsten  ter  bescherming  van  de 
Nederlandse neutraliteit. Maar de activiteiten van de Trustmaatschappij hadden aangetoond 
dat zo’n te passieve houding in handelspolitieke zaken in oorlogstijd totaal niet voldeed. Ook 
na  de  oorlog  was  actief  optreden  nodig,  al  was  het  maar  omdat  de  oorlog  de 
globalisatietendens definitief leek te hebben onderbroken: na 1918 had de vrijhandel plaats 
gemaakt voor protectionisme. Nederland bleef weliswaar neutraal, maar  leek, geïnspireerd 
door de Trustmaatschappij,  iets van de schroom om zelfstandig op het wereldtoneel op te 
treden  van  zich  af  te  hebben  geworpen.  Zo  werden  bijvoorbeeld  handelsattachés  aan 
gezantschappen  toegevoegd  en  bilaterale  handelsovereenkomsten  gesloten. Daarbij  deed 
het ministerie  van  Buitenlandse  Zaken,  in  het  bijzonder  de  Directie  Economische  Zaken, 
opvallend  vaak  een  beroep  op  de  zakenlieden  die  tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog  een 
hoofdrol hadden gespeeld.37 In het voorjaar van 1919 werden bijvoorbeeld zowel Heldring 

                                                            

33 Nierstrasz, "Niet geëindigd", citaten op 9 en 16. Cf. De Vries, 'Nederland 1914‐1918', 128‐129/ 
34 De Jonge, Crisis en Critiek der Democratie, 43‐45. 
35 Esveld, Treub, 146‐147. 
36 De Rooy, 'Treub', 80; Vossen, Vrij vissen, 44‐50. 
37 Manning, 'Nederland en het buitenland', 450‐451; Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel, 77‐78; Klemann, 
'Handelsnatie', 244‐247; Kersten, 'Een woud van verandering', 62‐63; Wels, 'Van Karnebeeks breuk met de 
traditie', 199‐200. 
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als  Joost  van  Vollenhoven  naar  Frankrijk  gestuurd  om  daar  te  proberen  de  Belgische 
annexatieplannen  –  de  zuiderburen  hadden  in  het  kader  van  het  verkrijgen  van  beter 
verdedigbare grenzen hun oog laten vallen op Nederlands‐Limburg en Zeeuws‐Vlaanderen – 
te saboteren, door economische druk op bondgenoot Frankrijk uit te oefenen.38 En  in 1920 
werd besloten om het mede door de stringente voorwaarden van het Verdrag van Versailles 
behoorlijk verarmde Duitsland de helpende hand  te bieden. Deze steun voor de paria van 
Europa  was  vooral  gemotiveerd  door  het  grote  belang  dat  Nederland  had  bij 
landbouwexport naar en  import van grondstoffen en  industrieproducten uit Duitsland. Van 
Aalst stelde voor om Duitsland kredieten te verlenen waarmee zij voedsel en grondstoffen 
kon  kopen,  in  ruil  voor  economische  concessies.  Dit  plan  werd  overgenomen  door  Van 
Karnebeek en de Raad van Bijstand. Voor de kredietverlening werd in Duitsland een nieuwe 
instelling  opgericht,  die  het  beheer  voerde  over  door  Duitse  bedrijven  ingekochte 
grondstoffen  totdat  de  daarvoor  verstrekte  lening  was  terugbetaald.  Ook  dat  was  een 
ideetje van Van Aalst, die de organisatie de Treuhandgesellschaft [Trustmaatschappij, SK] für 
das Deutsch‐Niederländische Finanzabkommen (Tredefina) doopte. Voor de juridische vorm 
van deze nieuwe Trustmaatschappij kreeg de ex‐president van de  zo gehate NOT  in 1920 
zelfs een eredoctoraat van de universiteit van Berlijn.39 
  De rol die de NOT‐zakenmannen bleven spelen  in het vormgeven en uitvoeren van 
het buitenlandse beleid – zij zouden dat tot en met de Tweede Wereldoorlog blijven doen40 
–  sluit  aan  bij  een  derde  belangrijke  verandering:  de  verhouding  tussen  politiek  en 
bedrijfsleven  in het algemeen. Deze was tijdens de oorlog, onder andere binnen en via de 
NOT,  sterk geïntensifieerd.41 Hoewel dat niet altijd op een even harmonieuze manier was 
verlopen, bleken de  gelegde  contacten na de oorlog  toch hun  vruchten  af  te werpen.  Zo 
werkten  overheid  en  bedrijfsleven  nauw  en  harmonieus  samen  om  Nederland 
onafhankelijker  te maken van Duitsland dat, zo moest zelfs Kröller  toegeven,  in de  laatste 
oorlogsjaren een wel zeer grote druk had kunnen uitoefenen door haar bijna‐monopolie op 
steenkolen  en  staal.  Zo  werden  door  de  top  van  het  bedrijfsleven  (“Amsterdam”  én 
“Rotterdam”)  samen met  regeringsfunctionarissen de basis gelegd voor de Hoogovens, de 
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie en de verdere uitbouw van de Staatsmijnen.42 Ook 
de  uitvoering  van  het  ambitieuze  Zuiderzeeplan  en  de  oprichting  van  de  Koninklijke 
Luchtvaart  Maatschappij  (KLM)  waren  vroege  voorbeelden  van  nauwe  publiek‐private 
samenwerking.  Het  voortdurend  overleg  tussen  overheid  en  bedrijfsleven  werd  in 
toenemende mate gereguleerd  in allerlei adviescommissies, waarbij de eerste –  in de jaren 
dertig vertegenwoordig door het nieuwe ministerie van Economische Zaken – steeds meer 
de  leiding overnam: een proces dat  tijdens de  Eerste Wereldoorlog was begonnen,  in de 

                                                            

38 Kraaijestein en Schulten, 'Frans‐Nederlandse betrekkingen', 254‐261; Riemens, Passie voor vrede, 132‐133. 
39 Rowaan, Im Schatten der Groβen Politik, 80‐90; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 39‐74; Blaise, 
Nederlandse handelspolitiek, 77‐81. 
40 Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 104‐111, 113, 129; Manning, 'Nederland en het buitenland', 455‐
459. 
41 De Vries, 'Het economische leven', 361‐362. 
42 De Vries, Hoogovens, 15‐168; Wennekes, Aartsvaders, 43, 512‐519; Van Zanden, Economic history of the 
Netherlands, 97‐98; De Vries, 'Het economische leven', 370‐371; Schot en Rip, 'Techniek in Nederland', 30. 
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oprichting van de Raad van Bijstand een voorlopig hoogtepunt kende en daarna aarzelend 
en met horten en stoten, maar toch onmiskenbaar, is voortgezet.43 
  Het  tempo  waarmee  dat  gebeurde  versnelde  in  de  jaren  dertig.  Dat  had  twee 
oorzaken:  de  wereldwijde  economische  crisis  die  ook  Nederland  flink  raakte  en  de 
voorbereidingen  die  werden  getroffen  voor  het  geval  een  nieuwe  wereldoorlog  zou 
uitbreken.44 Want al in 1934 werd vanuit de regering een commissie opgezet met als doel de 
economie klaar te stomen voor een strijd tussen nazi‐Duitsland aan de ene, en Frankrijk en 
Groot‐Brittannië  aan  de  andere  kant.  Vanzelfsprekend  werd  daarvoor  kritisch  naar  de 
periode  van de Eerste Wereldoorlog gekeken, waarbij ook de Trustmaatschappij uitvoerig 
werd bestudeerd. Toen de oorlog in 1939 uitbrak was neutraal Nederland daarom veel beter 
voorbereid op  een  langdurige handelsoorlog  tussen de  twee machtsblokken dan  in  1914. 
Omdat  Groot‐Brittannië  opnieuw  voorwaarden  verbond  aan  de  import  van  goederen 
overzee, was  opnieuw  een  instelling  opgezet  om  te waken  tegen  doorvoer,  grotendeels 
gemodelleerd  op  de  Trustmaatschappij.  In  tegenstelling  tot  de  NOT  was  de  Algemeene 
Nederlandsche  Invoer Centrale  (ANIC) echter een  regeringsbureau waarin  ambtenaren de 
scepter  zwaaiden  en  de  onderhandelingen  met  zowel  de  Geallieerden  als  de  As‐
mogendheden voerden. Wel werd Valstar benoemd  tot voorzitter van een Commissie van 
Advies, maar uiteindelijk was het de regering die de touwtjes stevig in handen had.45 
  Een  laatste  belangwekkende  erfenis  van  de  NOT  is  niet  beleidsmatig, maar  puur 
economisch van aard. Deelnemende bankiers en reders hadden flink geprofiteerd van haar 
bestaan. Mede dankzij de NOT konden de Nederlandse scheepvaartmaatschappijen tijdens 
het interbellum beschikken over één van de modernste handelsvloten ter wereld.46 Bankiers 
hadden hun bedrijf flink kunnen uitbreiden en konden zich na de Eerste Wereldoorlog ook 
op internationaal terrein laten gelden.47 Maar wellicht de belangrijkste nalatenschap van de 
NOT  was  het  feit  dat,  mede  dankzij  haar  optreden,  de  Nederlandse  economie  vrijwel 
onbeschadigd  uit  de  oorlog  was  gekomen:  bestaande  bedrijfstakken  bleven  over  het 
algemeen behouden, nieuwe  kregen de  ruimte en de bescherming om op  te bloeien. Dit 
zorgde er voor dat de Nederlandse handel,  industrie en  scheepvaart, die na de vrede van 
Versailles overspoeld werden met nieuwe orders, de vraag makkelijk aan konden. Ook na de 
kortstondige naoorlogse boom bleef de Nederlandse economie sterk groeien, een groei die 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek nauwkeuriger dan voor de oorlog kon worden 
bijgehouden  dankzij  door  de  NOT  overgedragen  gegevens  en  methodieken.48 Kende  de 

                                                            

43 Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel, 88‐89; Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap, 27‐28; Fennema en 
Heemskerk, Nieuwe netwerken, 48‐51. 
44 Sluyterman, 'Dutch business during the First World War', 261. 
45 Trienekens, Tussen ons volk en de honger, 10‐42; Van Zanden, Economic history of the Netherlands, 117‐118; 
Brugmans, Tachtig jaar varen met de Nederland, 95‐99; Van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, 243‐244. Zie 
over de connectie tussen ANIC en Trustmaatschappij NA 2.21.205.37/46: Kröller aan Loudon, 21 november 
1939; NA 2.11.33/10941: Memorandum 'Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij', n.d. (oktober 1939) en 
over de rol van Valstar De Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring, II, 24 oktober 1939, 1412.  
46 Flierman, 'Het centrale punt', 57. 
47 Kreutzmüller, Händler und Handlungsgehilfen, 38‐41; Rowaan, Im Schatten der Groβen Politik, 113; Houwink 
ten Cate, 'Finanzplatz', 155‐156. 
48 Dagboek Van Aalst, 17 maart 1917, 409‐410; 3 april 1917, 428; 20 april 1917, 435. Cf. Kuijlaars, Het huis der 
getallen, 117. 
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Nederlandse economie tussen 1913 en 1921 al een reële groei van 2,4 procent (hoger dan 
waar dan ook  in Europa!),  tussen 1923 en 1929  leek het alsof de bomen  tot  in de hemel 
groeiden. De export groeide  in die  jaren gemiddeld met 6,8 procent, private  investeringen 
met  8  procent  en  de  binnenlandse  vraag met  3  procent  per  jaar.  Tegelijkertijd  steeg  het 
Nederlandse aandeel in de wereldhandel tot ongeveer 120 procent van het niveau van 1913 
en daalde de  inkomensongelijkheid sterk, een ontwikkeling die pas door de beurskrach van 
1929 werd onderbroken. 49 Deze nog nooit geëvenaarde groei  is voor een niet onbelangrijk 
deel te danken aan het optreden van de NOT. 

                                                            

49 Wennekes, Aartsvaders, 43; Klemann, 'Ontwikkeling door isolement', 282‐286; Van Zanden, Economic history 
of the Netherlands, 95, 101‐105; Sluyterman, 'Dutch business during the First World War', 246, 258‐263. 
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Conclusie 
 
11.1 – De missie van de NOT  
 
De  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij  speelde  gedurende  de  vijf  jaar  van  haar 
(actieve) bestaan ‐ van november 1914 tot en met december 1919 ‐ een zeer belangrijke rol 
in de Nederlandse politiek en economie, en liet diepe sporen in het institutionele landschap 
na.  In dit boek over deze bijzondere organisatie  stond het begrip besluitvorming centraal, 
heel in het bijzonder de vraag “wie” er besloot, “wat” er besloten werd en “waarom” dat zo 
was.  

De hoogste bestuursmacht van de NOT beruste  in  theorie bij de Raad van Bestuur, 
waarin  vijftien  banken,  handelsmaatschappijen  en  rederijen  vertegenwoordigd  waren; 
alleen  als  zij  hun  zegen  aan  het  beleid  gaven  konden  besluiten  worden  genomen  en 
uitgevoerd.  En  dat  deden  zij,  gedurende  de  hele  Eerste  Wereldoorlog.  Want  alle 
deelnemende  bedrijven,  zo  heb  ik  in  dit  boek  duidelijk  willen  maken,  genoten  grote 
voordelen bij het (blijven) bestaan van de Trustmaatschappij. De reders, die voor de oorlog 
een breed net aan vaste  lijnen hadden opgezet, konden zonder de Trustmaatschappij niet 
uitvaren.  Zonder  de  NOT,  die  de  mogelijkheid  bood  om  een  belangrijk  deel  van  hun 
vooroorlogse activiteiten voort  te zetten, hadden zij waarschijnlijk een groot deel van hun 
boten  tegen  hoge  kosten moeten  opleggen  en  hun  vaste  klanten  zien  overstappen  naar 
Britse, Amerikaanse of  Japanse concurrenten. Ook bankiers  trokken profijt van de NOT,  in 
het bijzonder van de (niet geringe) garantiesommen die op hun rekeningen werden gestort. 
Daarnaast trokken beide partijen naast direct ook indirect voordeel van het bestaan van de 
Trustmaatschappij. Zolang de NOT bestond hadden  scheepvaartmaatschappijen een  flinke 
streep  voor  op  hun  voormalige  Centrale  concurrenten:  reders  konden  bijvoorbeeld  hun 
bedrijf uitbreiden door  ladingen te vervoeren die Duitse rederijen moesten  laten  liggen, en 
konden  daarbij  flink  profiteren  van  de  steeds  hogere  prijzen  die  hun  klanten  voor 
scheepsruimte moesten  neerleggen.  Banken  konden  niet  alleen  voordeel  trekken  van  de 
financiële regelingen met of via de NOT gesloten, maar ook profiteren van de economische 
voorspoed  die  zonder  de  Trustmaatschappij  niet  mogelijk  was  geweest;  die  voorspoed 
zorgde  voor  een  enorme  groei  van  hun  rekening‐courant  saldi,  en maakte  op  haar  beurt 
weer profijtelijke leningen aan het oorlogvoerende buitenland (inclusief Duitsland) mogelijk. 
Zelfs toen de oorlogvoerende partijen de rederijen en daarmee de handel steeds meer aan 
banden gingen  leggen bleef het besef bij alle aandeelhouders domineren dat men  zonder 
NOT nóg verder van huis zou zijn. 

Dit lijkt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de belangentegenstelling tussen 
“Amsterdamse”  en  “Rotterdamse”  bedrijven die  in  dit  boek  een  voorname  rol  speelt. De 
eerste van de twee bedrijvenclusters deelden niet alleen een gezamenlijk (financieel) belang 
in  de  kweek,  aankoop  en  transport  van  Indische  cultuurgoederen  vanuit  Indië  naar 
Nederland, maar  ook  een  geschiedenis  van  felle  concurrentie met  Duitse  bedrijven.  Het 
Rotterdamse  cluster  is  moeilijker  te  definiëren;  zij  bestond  voornamelijk  uit  een  groep 
bedrijven  rondom Willem Westerman en Anton Kröller die grote belangen hadden  in  (het 
financieren van) de handel met de Centralen, maar ook elders ter wereld – ook in geallieerde 
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landen  –  zeer  actief  waren.1 Westerman  en  Kröller  (die  zelfs  een  niet  onbelangrijke  rol 
speelde bij de oprichting van de NOT) waren zich  juist daarom zeer bewust van het belang 
van overzeese import en dus van het bestaan van de Trustmaatschappij‐machinerie die haar 
mogelijk maakte. 
  De  inherente  voordelen  die  de  aandeelhoudende  bedrijven  genoten  van  de 
Trustmaatschappij  verklaren  de  passieve  rol  die  de  Raad  van  Bestuur  innam  in  het 
besluitvormingsproces van de NOT. Hoewel bepaalde leden, Kröller voorop, frequent zware 
kritiek  hadden  op  de  wijze  waarop  de  Uitvoerende  Commissie  optrad,  werd  deze  niet 
“binnenskamers” besproken, vermoedelijk uit angst dat de NOT een intern conflict niet zou 
overleven. Ook  in 1917, toen de UC onderhandelde met de reders over het ter beschikking 
stellen  van  tonnage  voor  vaarbeurten  in  geallieerde  dienst,  werden  deze  gesprekken  in 
principe buiten de Raad  van Bestuur gevoerd: hierbij  speelde ook een  rol dat de NOT de 
gezamenlijke belangen van de aandeelhouders moest verdedigen en geen partij kon spelen 
in situaties waarin de reders elk voor hun eigen zaak moesten opkomen. 
  De passieve rol die de RvB verkoos te spelen zorgde er voor dat de UC verreweg het 
belangrijkste besluitvormende orgaan binnen de NOT kon worden.2 Die UC werd, op haar 
beurt, weer gedomineerd door twee opvallende figuren, Joost van Vollenhoven en Karel van 
Aalst. Als NOT‐onderhandelaar had Van Vollenhoven een grote, zij het enigszins discutabele, 
rol  in  het  vormgeven  van  het  Trustmaatschappij‐beleid,  vooral  in  1915  en  1916.  Van 
Vollenhoven was een anglofiel pur sang, buitengewoon gevoelig voor vleierij en graag bereid 
om met zijn Britse gesprekspartners mee te denken.3 De zeer goede band die hij tijdens de 
oorlog met Francis Oppenheimer opbouwde versterkte zowel de negatieve als de positieve 
gevolgen die Van Vollenhovens, op  zijn minst apart  te noemen, onderhandelingstactieken 
voor de Trustmaatschappij hadden. Aan de ene kant was Van Vollenhoven niet geneigd het 
onderste uit de kan te halen, maar aan de andere kant zorgde zijn nauwe omgang met de 
Britse regering in het algemeen en de Britse handelsattaché in Nederland in het bijzonder er 
voor  dat  potentiële  conflicten  snel werden  gladgestreken. NOT‐president  Van  Aalst  bleef 
Van  Vollenhoven  in  het  openbaar  steunen  –  al  was  het  maar  omdat  kritiek  op  zijn 
onderhandelingsresultaten de druk om zelf naar Londen te gaan alleen maar zou vergroten – 
maar achter de  schermen begon hij  zich  steeds meer  te ergeren aan  zijn  toegevendheid.4 
Van Vollenhoven kreeg dit zelf ook door en greep de door Vissering geboden mogelijkheid 
om een directeurschap van DNB aan te nemen dan ook met beide handen aan. Vanaf 1916 
verminderde Van Vollenhovens rol daarom zienderogen, hoewel hij bij tijd en wijle nog zijn 
invloed  kon  laten  gelden,  bijvoorbeeld  door  Van  Aalsts  NOT‐“opstand”  te  torpederen. 

                                                            

1 Hoezeer de Britten Kröller ook wantrouwden, dit erkenden ze. Zie bijvoorbeeld BNA FO 551/4, 19652:  
Henderson aan Cecil, 24 januari 1916, no. 65. 
2 Na verloop van tijd werden er steeds minder RvB‐vergaderingen gehouden en moesten de leden van de Raad 
van Bestuur steeds vaker belangrijk NOT‐nieuws uit de krant lezen. NA 2.06.079/1247: RvB 15 september 1916, 
261; NA 2.06.079/1257: UC 20 juli 1917, 190; NA 2.06.079/1259: UC 14 september 1917, 116; NA 
2.06.079/1263: RvB 12 februari 1918, 241. 
3 Daarin ging hij ver; zo gaf hij in maart 1918 de Britten zelfs tips voor de (toen nog aanstaande) rekwisitie van 
de Nederlandse handelsvloot.  Zie OP V, map ‘Diary March 1918’: Dagboekaantekening 4 maart 1918. 
Tegenover de UC ontkende hij dit overigens bij hoog en laag: NA 2.06.079/1265: UC 28 mei 1918, 233.  
4 Zie bijvoorbeeld Dagboek Van Aalst, 25 april 1916, 256; 13 augustus 1916, 266.  
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Desalniettemin  werd  Van  Aalst,  zeker  na  1916,  de  facto  alleenheerser  over  de 
Trustmaatschappij.5 De sluwe, ijdele en jaloerse Van Aalst was, in de woorden van zijn vriend 
Treub,  na  zijn  grote  rol  in  het  oplossen  van  de  kredietcrisis  van  augustus  1914  ‘de 
veldheerstaf’ van de NOT  ‘als het waren van zelf  in de hand’ gevallen.6 Gelukkig voor hem 
bestond de UC, op Van Vollenhoven na, uit leden die totaal niet van zins waren hem op wat 
voor manier dan ook in de weg te lopen: de weifelende Hintzen, de volgzame Op ten Noort, 
de oude Van Haren Noman en de mokkende Roelvink. Een zeer belangrijk gedeelte van het 
beleid dat de UC nastreefde kwam zodoende rechtstreeks uit de koker van Van Aalst. 
  Dat beleid had drie met elkaar verknoopte hoofddoelen. De UC wilde  in de eerste 
plaats de  structuur van de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven,  zoals 
dat in de “gouden jaren” voor de Eerste Wereldoorlog vorm had gekregen, behouden, voor 
zover de oorlogsomstandigheden dat toelieten. Tegelijkertijd hoopte de UC de Nederlandse 
handel alle gelegenheid  te geven haar activiteiten  (vooral de  Indische) uit  te breiden. Ten 
slotte wilde de UC voorkomen dat massawerkloosheid zou ontstaan. Al deze zaken pasten 
prima  in  het  straatje  van  de  UC‐bestuurders,  Van  Aalst  voorop.  Zo  werden  hun  eigen 
bedrijven en die van hun zakenvrinden beschermd tegen opportunistische concurrentie uit 
eigen  en  buitenland,  spon  hun  “Amsterdamse”  achterban  garen  bij  verdere  economische 
exploitatie  van  Indië  en werd  de  gehate  en  gevreesde  socialisten  de wind  uit  de  zeilen 
genomen. Successen die op deze fronten werden geboekt straalden bovendien positief af op 
het imago van de betrokken bestuursleden.  
  De NOT  in het algemeen en Van Aalst  in het bijzonder werden  tijdens maar vooral 
ook  na  de  oorlog    ook  van  beschuldigd  een  nevendoel  te  hebben:  zelfverrijking.7 Ik  heb 
echter  geen  bewijs  kunnen  vinden  dat Van Aalst  of  één  van  de  andere NOT‐bestuurders 
systematisch  en  bewust  misbruik  hebben  gemaakt  van  de  faciliteiten  die  de 
Trustmaatschappij  hen  bood  om  persoonlijke  voordeeltjes  te  behalen.8 Nu  is  bewijs  van 
fraude  natuurlijk moeilijk  te  vinden,  zeker  als  de  fraudeurs  zelf  aan  de  touwtjes  trekken. 
Bovendien zullen veel bedrijven die door de NOT werden benadeeld, bijvoorbeeld doordat 
het hen verboden werd van overzeese grondstoffen gemaakte goederen naar Duitsland  te 
exporteren of doordat zij op de Zwarte Lijst en/of de Statutory Black List waren geplaatst, 
zich  bijzonder  onheus  bejegend  hebben  gevoeld.  Die  bedrijven  zochten  nogal  eens  de 
openbaarheid, waarbij zij de NOT ervan beschuldigden hen bewust het werk onmogelijk te 
maken: het  feit dat de UC als  rechter,  jury en beul  fungeerde,  creëerde  in  ieder geval de 
zweem van partijdigheid. Maar ik heb in dit boek duidelijk willen maken dat de grote winst 
die de NOT‐bedrijven, de UC in het bijzonder, behaalden bij het goede functioneren van de 
Trustmaatschappij veel waardevoller waren dan korte‐termijnwinst die behaald kon worden 
door  her  en  der  een  consignatie  naar  het  eigen  bedrijf  toe  te  trekken  of  concurrentie 

                                                            

5 Hoewel Op ten Noort bij afwezigheid van Van Aalst het voorzitterschap van de UC‐ en RvB‐vergaderingen 
overnam, werden belangrijke beslissingen bijvoorbeeld uitgesteld tot zijn terugkomst of werd hij, zelfs als hij 
met veertig graden koorts in bed lag, thuis opgebeld. NA 2.06.079/1605, LXVI: 19 februari 1916, 1. 
6 Treub, Oorlogstijd, 190. 
7 De Vries, Nederlandsche Bank, 91‐92; Houwink ten Cate, Mannen van de Daad, 28. 
8 Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ook Van Aalsts eigen NHM wel eens de NOT‐regels overtrad, en 
daardoor gewoon beboet werd. Van Aalst had deze boetes makkelijk kunnen wegpoetsen, maar deed dat niet. 
NA 2.06.079/1244: UC 11 april 1916, 4; NA 2.06.079/1245: UC 27 juni 1916, 233‐234; UC 30 juni 1916, 256. 
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middels de Zwarte Lijst uit te schakelen. Het is mijns inziens onwaarschijnlijk dat de UC‐leden 
een schandaal zouden riskeren door grootschalig te frauderen, met alle risico’s van dien voor 
het voortbestaan van de Trustmaatschappij én voor hun reputatie. 
  De  hamvraag  lijkt  me  dan  ook  niet  zozeer  of  de  NOT‐ers,  de  UC‐leden  in  het 
bijzonder, de zaak flesten, maar of zij in hun gevoerde beleid primair het oog hielden op het 
lands‐  of  het  eigenbelang.  Van  Aalst  zelf  verdedigde  het  beleid  van  “zijn”  Uitvoerende 
Commissie,  ook  tegenover  tegenstanders,  als  in  het  ‘waarachtig  nationaal  belang’:  kwam 
economische continuïteit, een hechtere band tussen de Nederlandse rijksdelen in Europa en 
Azië  en  zo  volledig  mogelijke  werkgelegenheid  immers  niet  iedereen  ten  goede?  Zijn 
tegenstrevers (met name Kröller), zo waarschuwde hij bijvoorbeeld koningin Wilhelmina, dát 
waren  de  egoïsten  die  primair  aan  eigen  portemonnee  en  pas  daarna  aan  het  vaderland 
dachten.9 Van Aalst zal dit uit de grond van zijn hart hebben gemeend; wat hij zag als het 
algemeen Nederlands belang en de belangen van zijn eigen bedrijf en achterban (primair de 
Amsterdamse  bank‐,  scheepvaart  en  cultuursector)  waren  in  zijn  ogen  namelijk  vrijwel 
identiek. 10  Concurrenten  waren  daarmee  automatisch  “niet‐nationaal”;  hun  belangen 
werden  geridiculiseerd  en  hun  plannen  vrijwel  automatisch  als  “slecht”  of  “dom” 
beoordeeld.  Dat  Van  Aalst  en  zijn  ideeën  zo’n  grote  invloed  konden  uitoefenen  op  de 
Nederlandse economie en handelspolitiek lag echter niet alleen aan de structuur van de NOT 
en de verhouding tussen RvB en UC, maar ook aan de wijze waarop de NOT zich verhield tot 
andere spelers in het institutionele krachtenveld, niet in het minst de regering‐Cort van der 
Linden. 
 
11.2 – De Trustmaatschappij, de Crisisinstellingen en de Nederlandse regering 
 
De  Nederlandse  regering  en  de  NOT  hadden  een  zeer  complexe  ‐  om  niet  te  zeggen 
schizofrene  –  verhouding  met  elkaar,  die  ook  nog  eens  continu  aan  veranderingen 
onderhevig was. Zij vond haar oorsprong in de bemoeiingen van twee ministers, Loudon en 
Treub, bij de oprichting van de NOT. Beiden leverden belangrijke bouwstenen voor het NOT‐
project (hoewel van hun tweeën Treub wellicht nog de meeste aanspraak maakt op de titel 
van auctor intellectualis) en waren er ook voorstander van dat de uitvoering ervan in handen 
van particulieren werd gelegd. Treub wilde echter dat de overheid direct en formeel bij de 
NOT  betrokken  werd,  terwijl  Loudon  vond  dat  de  regering  zich  zoveel  mogelijk  op  de 
achtergrond moest plaatsen;  alleen onder Britse druk wilde hij  instemmen met  een  vage 
formulering  betreffende  het  'traît  d'union'  (verbindingsstreepje)  tussen NOT  en  regering. 
Desondanks raakte de regering al snel op allerlei niveaus bij de NOT betrokken. Douaniers en 

                                                            

9 Dagboek Van Aalst, 15 november 1917, 536. 
10 Van Aalst had hier nog meer reden toe omdat de NHM zichzelf, met enige reden, als een “nationaal” bedrijf 
beschouwde. De statuten uit het oprichtingsjaar 1824 vermelden dan ook: ‘Het doel der Maatschappij is de 
bevordering van den nationalen handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij en landbouw, fabrijken en 
trafijken; en zelfs door, met in achtneming van gare eigenen belangen, de bestaande en voor Nederland 
voordeelige handelsbetrekkingen uit te breiden, door nieuwe geen voor den Nederlandschen handel te 
openen, en door alle zulke ondernemingen, welke het vertier der voortbrengselen van de Nederlandsche 
nijverheid  kunnen vermeerderen en bevorderen’. Geciteerd in De Graaf en Mobron, 'Bankiers en reders', 94‐
95. 
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later soldaten hielpen haar bij de grenscontroles, op haar verzoek werden uitvoerverboden 
uitgevaardigd,  gezantschappen  in  het  buitenland  schreven  NOT‐propagandastukjes  en 
bepaalde door de NOT gesloten economische overeenkomsten werden  (deels) uitgevoerd 
door regeringsinstanties en rijksambtenaren, zoals bijvoorbeeld de Sodacommissie. Minister 
van Financiën Van Gijn merkte zelfs, en geheel  terecht, op dat zonder de hulp van zijn en 
andere  departementen  ‘er  van  de  geheele NOT  niets  terecht  gekomen  [zou]  zijn’.11 Deze 
vermenging  viel  ook  in  het  buitenland  op;  een  Franse  diplomaat  in  Zwitserland merkte 
tegenover  een  Nederlandse  collega  zelfs  op  dat  hij  daardoor  een  regering 
vertegenwoordigde van 'een natie [...], die bijna reeds als tot de geallieerden behoorend kon 
worden beschouwd'.12 Omgekeerd legde de UC er continu de nadruk op te werken namens 
de  regering  en  geen  besluiten  te  willen  nemen  die  haaks  stonden  op  haar  beleid.13 De 
regering als geheel had echter geen eenduidig beleid, hetgeen gereflecteerd werd in het feit 
dat  er  naast  intensieve  samenwerking  met  sommige  ministeries,  ambtenaren  en 
bewindslieden  waren  die  de  Trustmaatschappij  actief  tegenwerkten.14 Zodoende  is  het 
moeilijk om een eenduidig oordeel te vellen over de verhouding tussen NOT en het kabinet‐
Cort van der Linden.  
  Opvallend genoeg zien we dezelfde ambiguïteit terug  in bijvoorbeeld de verhouding 
tussen de regering en het Landbouw Export Bureau en de verschillende Crisisinstellingen die 
ontworpen waren om binnenlandse vraag en (landbouw)export met elkaar te harmoniseren. 
In al deze gevallen was gekozen voor het  inschakelen van particulieren. Hun inzet ontlastte 
een overheid wier ambtenarenapparaat al meteen bij het uitbreken van de oorlog de vele 
nieuwe taken maar nauwelijks aankon. Bovendien zouden particulieren meer verstand van 
zaken hebben dan de overheid, die zich slechts kon verlaten op onbetrouwbare statistieken. 
Daarnaast  paste  de  inzet  van  particulieren  goed  bij  de  economische  laissez‐faire  attitude 
(waarbij de overheid zich vooral beperkte tot voorwaardenscheppende maatregelen en zich 
zo veel mogelijk onthield van direct ingrijpen) die ook bij het links‐liberale kabinet‐Cort van 
der  Linden,  alsmede  bij  het  overgrote  deel  van  de  Nederlandse  zakenwereld,  hoog  in 
aanzien  stond.  En  tenslotte  waren  particulieren  niet  aan  dezelfde  rechten  en  plichten 
gebonden  aangaande  hun  verhoudingen  tot  de  beide  oorlogvoerende  kampen  als  de 
overheid, en konden zij dus met meer flexibiliteit opereren. Maar, net als bij de NOT, was de 
regering vaak intensief betrokken bij de oprichting van de verschillende Crisisinstellingen en 
zagen  verschillende  ministers  en/of  overheidsonderdelen  zich  door  binnenlands‐
economische of buitenlands‐politieke druk  gedwongen om  zich  in  toenemende mate met 
hun werk te bemoeien. 

                                                            

11 Dagboek Van Aalst, 13 oktober 1916, 302. 
12 BPNL IV, doc. nr. 534, 543: de Nederlandse gezant in Zwitserland F.G. van Panhuys aan Loudon, 10 april 1916. 
Paul Moeyes wees mij op dit citaat, waarvoor dank. 
13 Zo hamerde de UC er op dat zij in belangrijke kwesties (maar niet in alle, zie volgende voetnoot) overleg 
pleegde met minister Loudon, en op andere momenten verwees de zij naar een soort impliciete goedkeuring 
van haar beleid door de hele regering of zelfs van de Kamer. Zie NA 2.06.079/1263: RvB 12 februari 1918, 236; 
NA 2.06.079/1266: UC 19 juli 1918, 197. 
14 Naast de voorbeelden in dit boek genoemd blijkt dat bijvoorbeeld ook uit het feit dat sommige ministeries 
niet bereid waren om tegenover de NOT volledige openheid van zaken te geven (zie bijvoorbeeld NA 
2.06.079/1259: UC 4 september 1917, 23). 
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  De  verschillende  bij  de  NOT  en  de  andere  Crisisinstellingen  betrokken  ministers 
pleegden  echter  weinig  tot  geen  onderling  overleg  over  aard  en  richting  van  die 
bemoeienissen. Treub  introduceerde bijvoorbeeld  in 1915 allerlei maatregelen om de NOT 
met  regeringsmiddelen  te  ondersteunen,  zeer  tegen  de  zin  van  Loudon  die  (terecht,  zo 
bleek) vreesde voor een internationaal incident. Maar Treub en Loudon waren het tenminste 
nog eens over het doel (de NOT bijstaan), zij ruzieden alleen over de middelen. Van Gijn, de 
tussenpaus  op  Financiën,  maar  vooral  Posthuma  zagen  de  zaken  echter  fundamenteel 
anders  dan  hun  collegae. Waar  Loudon  en  Treub  over  het  algemeen  het  door  de  NOT 
voorgestane beleid steunden, zag Posthuma zijn eigen beleid ernstig gefrustreerd door de 
Trustmaatschappij.  Posthuma  was  primair  een  boeren‐minister,  heilig  overtuigd  van  het 
belang “zijn” sector zo autonoom mogelijk te laten opereren en van het belang dat zowel die 
sector als  (indirect) de binnenlandse voedselvoorziening had bij zoveel mogelijk agrarische 
export  naar  het  oosten. 15  In  1916,  toen  de  NOT  –  uitgaande  van  haar  contractuele 
verplichtingen jegens Groot‐Brittannië en doordrongen van het belang van continuïteit in de 
agrarische export – plannen maakte om de export van landbouwproducten gelijkelijk tussen 
oost en west te verdelen, veroorzaakte dit een ernstig conflict tussen Posthuma en de UC. 
Aan de basis hiervan  lagen  twee  kernproblemen die de  geschiedenis  van de Nederlandse 
(handels)politiek tijdens de Eerste Wereldoorlog in het algemeen en de NOT in het bijzonder 
kenmerkten. 
  Allereerst botste het zelfverkozen werkterrein van de NOT (al snel gedefinieerd als: 
“alle goederen die op de één of andere manier samenhangen met overzeese im‐ of export”) 
noodzakelijkerwijs met de werkterreinen van verschillende ministeries,  in het bijzonder dat 
van  Landbouw, Nijverheid  en Handel,  en  dat  van  andere Crisisinstellingen. De Commissie 
voor het Handelsverkeer met het Buitenland was in 1915 opgezet juist om betrokken (semi‐) 
overheidsinstanties  en  de  verschillende  Crisisinstellingen  een  forum  te  geven  om 
gezamenlijk lijnen uit te zetten en de grenzen aan elkaars werkterreinen vast te stellen, maar 
dit  initiatief – evenals diverse andere ‐ strandde wegens te grote vrijblijvendheid. De bij de 
handelspolitiek  betrokken  personen  en  instanties  lieten  zich  namelijk  niet  zo  gemakkelijk 
door anderen de wet voorschrijven, zeker niet als ze daar statutair of wettelijk geen enkele 
verplichting  toe  hadden.  Bovendien  had  de  regering‐Cort  van  der  Linden  geen  uniform 
beleid inzake de handelspolitiek in het algemeen of de Crisisinstellingen in het bijzonder. De 
oorsprong  daarvan was  tweeledig.  Allereerst  had  de  regering  van  een  neutraal  land  zich 
natuurlijk niet  in te  laten met  instanties die niet geheel (of zelfs geheel niet) naar de  letter 
van de verdragsverplichtingen die Nederland op zich had genomen, handelden. Bovendien 
wilde  Cort  van  der  Linden  uit  politiek‐filosofische  overwegingen  zijn  zaken‐  en 
minderheidskabinet geen uniform standpunt opleggen aangaande zaken waarover ministers 
zelf van mening verschilden. Dit zorgde er voor dat individuele ministers geheel zelfstandig, 
zonder  overleg  met  hun  collega’s  of  toestemming  van  het  parlement,  hun  beleid  ten 
opzichte van de NOT, of andere Crisisinstellingen, konden bepalen. 
  Deze  twee  zaken hadden bijzonder  grote  gevolgen  voor  zowel de effecten  van de 
besluitvorming binnen de UC als de Nederlandse economie en handelspolitiek als geheel. De 

                                                            

15 Posthuma’s beleid is vaak verklaard vanuit zijn sympathie voor Duitsland, maar dat is, mijns inziens, veel te 
simpel geredeneerd. Abbenhuis, Art of staying neutral, 125 en Porter, Dutch neutrality, 213. 
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UC  moest  namelijk  de  strijd  aangaan  met  instellingen  die  ook  bevoegd  waren  (of  dat 
meenden  te  zijn)  op  het  terrein  waarop  de  NOT  opereerde,  en  die  er  een  andere 
economisch‐bestuurlijke  visie dan haar dagelijks bestuur op nahielden. Vooral  tussen Van 
Aalst en Kröller was die strijd hard en fel. Kröller betichtte Van Aalst er van een economische 
koers te varen die het Nederlandse belang op de lange termijn zou schaden, en wilde diens 
invloed dan ook  indammen – overigens, zoals al  is gezegd, zonder de NOT weg te wensen. 
Volgens Kröller zou na de oorlog, hoe die dan ook zou aflopen, Duitsland nóg meer behoefte 
hebben aan een neutrale voorpost aan zee en het zou wel heel mooi zijn (ook voor hem en 
zijn  zakenpartners)  als  Nederland  die  rol  op  zich  zou  nemen.  Het was  van  het  grootste 
belang om de geesten  in zowel Nederland als Duitsland daar nu al rijp voor te maken. Dat 
betekende niet dat Kröller de banden met de geallieerden wilde verbreken – zoals bijna alle 
Nederlanders zag hij in dat actief meedoen aan of betrokken worden in de oorlog wel in een 
catastrofe moest eindigen – maar wel dat er voor gewaakt moest worden dat Nederland al 
te  zeer  in  hun  invloedssfeer  terecht  zou  komen.  Ook  Van  Aalst  verwachtte  dat  de 
economische strijd na afloop van de oorlog zou worden voortgezet, maar hij wilde daar op 
inspelen door juist zo nauw mogelijke relaties met de geallieerden te onderhouden: dan was 
Nederland  in  ieder  geval  verzekerd  van  haar  connectie  met  de  broodnodige  overzeese 
grondstoffen en raakte zij haar bijzondere band met Indië niet kwijt.16 Ministers als Treub en 
Posthuma  kozen  openlijk  partij  in  dit  conflict,  niet  gehinderd  door  enige  neiging  om  hun 
standpunten of gedragingen op elkaar af te stemmen. 
  Deze  strijd  leek  aanvankelijk  in  het  voordeel  van  de  UC  te  worden  beslecht.  De 
Nederlagewet  en  het  Agricultural  Agreement  waren  overwinningen  van  formaat,  en 
Posthuma  leek  in  de  zomer  van  1916  zelfs  definitief  knock‐out  geslagen.  Daar  kwam 
verandering  in  toen  hij,  ironisch  genoeg  op  instigatie  van  Loudon,  de  tegen  zijn  zin 
opgerichte  LEB  tegemoet  kwam  door  de  Commissie  van  Bijstand  op  te  zetten.  Deze 
commissie plaatse hij onder leiding van Kröller, die net als de minister overtuigd was van het 
belang van Duitsland als achterland voor de Nederlandse landbouw, handel en industrie. De 
twee  hadden  in  zekere  zin  het  tij  mee.  Want  naarmate  de  economische  strijd  tussen 
Centralen en Entente verhevigde en Nederland daar steeds meer de (in)directe gevolgen van 
voelde,  had  Posthuma’s  ministerie  van  LNH  en  de  daaraan  verbonden  officiële 
Crisisinstellingen (zoals het Graanbureau en de Kunstmestcommissie) steeds meer taken  in 
handen  gekregen.  De  regering  kon  namelijk wél  de  tussenhandel  uitschakelen  en  reders 
dwingen tot lagere vrachten, taken die de Trustmaatschappij niet kon of wilde uitvoeren. Na 
februari 1917 breidde Posthuma’s invloed, met toestemming van het parlement en dank zij 
de Schepenvorderingswet,  zich uit over bijna al wat  restte van de Nederlandse overzeese 
handel.  Kröllers  Commissie  van  Bijstand  ging  daarbij  steeds  meer  opereren  als  de 
uitvoerende  arm  van  Posthuma’s  ministerie,  een  positie  die  werd  geformaliseerd  toen 
Kröllers  commissie  aan  het  hoofd  werd  geplaatst  van  de  speciaal  opgerichte 
“onderministerie” Crisiszaken. De Bijstandscommissie werd zodoende een echte concurrent 
voor de NOT, die bovendien gebruik kon maken van dezelfde wapens: controle over aanvoer 
en distributie. 

                                                            

16 Zie ook Kruizinga, 'Bankier, handelaar' en Kruizinga, 'Het brutaalst van allemaalst'. 
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  Tijdens de  laatste  twee oorlogsjaren  zou de  concurrentiestrijd  tussen ministers  en 
Crisisinstellingen onderling – waar de UC ook volop aan meedeed – een treurig hoogtepunt 
bereiken. Allereerst was het stelsel van onderlinge afspraken die de Crisisinstellingen, met 
de Trustmaatschappij voorop, met de oorlogvoerende partijen had gemaakt zo  ingewikkeld 
geworden en waren er zoveel partijen bij betrokken, dat bij een onderling conflict met één 
van die partijen al snel ernstige problemen ontstonden. Ten tweede, en aansluitend daarop, 
plaatste de  scheepvaartstremming Nederland voor een  complex aan nieuwe economische 
handelsdiplomatieke uitdagingen, die dermate ingewikkeld en ingrijpend waren dat ze door 
meer dan één Crisisinstelling gedragen moest worden.17 De Trustmaatschappij kreeg vooral 
met deze problematiek  te maken  in haar pogingen om met de Britten  tot een vergelijk  te 
komen over de hervatting van het scheepvaartverkeer op Amerika, Azië en het Middellandse 
Zeegebied. Waar de NOT  in de eerste oorlogsjaren vrijwel zelfstandig kon beslissen, moest 
zij nu overleggen met Posthuma en Kröller, maar ook met de individuele reders en met het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bleek vrijwel onmogelijk om met al die verschillende 
personen en  instellingen  tot een vergelijk  te komen. De  interventie van de  laatste,  (goed) 
bedoeld  als  poging  om  vrede  te  stichten  tussen  de  verschillende  Nederlandse 
belangengroepen,  verergerde  de  situatie:  diplomatiek  gestuntel  van  Snouck  Hurgronje  in 
1917 en Loudon in 1918 saboteerden tot twee maal toe een reële kans om met de Entente, 
inmiddels aangevuld met de VS, tot een vergelijk te komen. 
  Mogelijkerwijs nog dramatischer waren de lotgevallen van de Nederlandsche Uitvoer 
Maatschappij. Deze werd opgericht met de  steun  van alle betrokken partijen, die er  toch 
eindelijk  van  doordrongen  leken  dat  de  scheepvaartstremming  het  nodig maakte  ook  op 
institutioneel terrein een vuist tegen het oorlogvoerende buitenland te maken. Maar al snel 
werd de “Centrale”, bedoeld als overkoepelende instantie voor alle Crisisinstellingen die zich 
met export bezig hielden, slachtoffer van de rivaliteit tussen de machtige zakenlieden Kröller 
en Van Aalst en de ministers Treub en Posthuma, die allemaal een eigen visie hadden over 
hoe de NUM moest werken, welke bevoegdheden zij zou moeten hebben en – uiteraard – 
wie er de baas over zou moeten zijn. Het resultaat was dat de NUM uiteindelijk functioneel 
werd  uitgekleed,  onder  het  dubbelbestuur  van  kemphanen  Treub  en  Posthuma  werd 
geplaatst,  en  geconfronteerd  werd  met  een  vanuit  het  ministerie  van  LNH  opgerichte 
concurrerende organisatie (Crisiszaken). 
  Het mag dan ook geen verwondering wekken dat vanaf 1917 er steeds meer kritiek 
ontstond  op  de  wijze  waarop  de  handels‐  en  economische  politiek  in  Nederland  werd 
vormgegeven.  Die  kritiek  richtte  zich  op  twee  elementen.  Allereerst  was  het  voor  veel 
parlementariërs onverteerbaar dat wat zij als puur eigenbelang zagen zo’n grote invloed had 
op het Nederlands beleid. Daarbij ging overigens primair de aandacht uit naar de landbouw‐
Vereenigingen, die van Posthuma veel  te veel vrijheid hadden gekregen en  zodoende hun 
eigen winstmarges  voor  het  algemeen  belang  plaatsen,  iets wat  gedurende  de  “gouden 
jaren” 1915‐1916 niet zo, maar in de laatste twee oorlogsjaren des te meer opviel. Ook Van 
Aalst, Kröller en andere hoofden van particuliere Crisisinstellingen kwamen daardoor in het 
verdachtenbankje te staan. De niet aflatende kritiek op de NOT in onder andere de pers en 

                                                            

17 Dit werd onderkent door de verschillende betrokkenen zelf. Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1258: UC 28 
augustus 1917, 247‐248; NA 2.06.079/1439: Notulen CEAB, 30 april 1918, 11 
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de vele – openbare – ruzies om wie de meeste invloed kon uitoefenen waren daaraan debet. 
SDAP‐kamerlid  J.E.W. Duijs  legde op 19 maart 1918,  zij het met de nodige dramatiek, de 
vinger op de zere plek: 
 

Mijn  indruk  nu  is  deze,  dat  zich  in  ons  land  een  strijd  afspeelt  op  de  ruggen  van  de 
arbeidersklasse, een strijd tusschen het Rotterdamsche en het Amsterdamsche kapitaal 
[…]. De economische  leiders zijn de heeren Kröller en van Aalst, de politieke  leiders zijn 
Treub en Posthuma.18 

 
Daarbij  paste  de  autocratische  en  weinig  doorzichtige  wijze  waarop  invloedrijke 
Crisisinstellingen als de Commissie van Bijstand en de NOT werden bestuurd bepaald niet bij 
de eis om meer openheid  in de politieke betrekking  tussen Nederland en het buitenland, 
noch bij de invoering van het algemeen kiesrecht.  
  Maar  de  Kamerleden  zagen  het  te  zelfstandig  optreden  van  de  Crisisinstellingen 
vooral  als  symptoom  van  een  groter  probleem:  het  gebrek  aan  eenduidige  leiding  of 
instructie vanuit de regering. Van Aalst had al in 1915 luidkeels geklaagd dat de verschillende 
ministers elkaar continu voor de voeten  liepen en er  tegenover de NOT een op  zijn minst 
dubbele standaard op nahielden. Zijn suggestie – later nog vele, vele malen door hem en zijn 
UC‐collegae herhaald – om vaker onderling te overleggen, werd echter steeds weggewuifd.19 
Zorgden de vele miscommunicaties  in de eerste oorlogsjaren al voor de nodige problemen, 
gedurende 1917‐1918 – toen de individuele ministers zich actiever gingen bemoeien met de 
handelsproblematiek  –  werd  de  spraakverwarring  tussen  de  diverse  ministers  die 
handelspolitiek  en  distributie  als  deel  van  hun  portefeuille  zagen  endemisch  en  hoogst 
problematisch, waardoor geen van de betrokken Crisisinstellingen meer wist waar ze aan toe 
was.  Colijn  kenschetste  het  beleid  van  het  kabinet‐Cort  van  der  Linden  zelfs  als  ‘een 
toonbeeld van de meest hopelooze verdeeldheid en daaruit voortspruitende verwarring’.20 
Deze  kritiek werd  overigens  gedeeld  door  de  voornaamste  Crisisinstellingen  zelf,  evenals 
door  enkele  invloedrijke  topambtenaren.  Zowel  de  UC  als  onder  andere  Kröller,  Snouck 
Hurgronje, Heldring en Vissering deden, apart of in de één of andere combinatie, herhaalde 
en  steeds  wanhopiger  oproepen  aan  premier  Cort  van  der  Linden  om  de  ministers  te 
dwingen  een  gezamenlijk  standpunt  in  te  nemen  of  het  gezag  op  handels‐  en 
distributiegebied over te dragen aan een nieuw aan te stellen crisisminister.21 Opvallend  is 
dat de kritiek op de ongebonden, en dus uiterst onvoorspelbare, Nederlandse ministers ook 

                                                            

18 Handelingen TK 1917/1918, 19 maart 1918, 2037. 
19 Zie bijvoorbeeld Dagboek Van Aalst, 18 november 1915,195‐196; 17 december 1915, 208; 14 maart 1916, 
237; 15 juli 1916, 283‐284; NA 2.06.079/1241: ‘Verslag van het besprokene ter audientie bij Z.E. den Minister 
van Financiën op 16 november 1915’, bijgevoegd bij UC 16 november 1915, 6‐7; NA 2.06.079/1243: ‘Notulen 
der conferentie van 14 Maart 1916 des namiddags ten 3 ure’ waarbij aanwezig Loudon, Posthuma, de UC, De 
Waal, Snouck Hurgronje, Everwijn, De Jong en Linthorst Homan, bijgevoegd bij UC 14 maart 1916, 4; NA 
2.06.079/1246: UC 8 augustus 1916, 235. 
20 Geciteerd in Langeveld, Colijn I, 215. Het citaat is afkomstig uit een acht pagina’s tellend memorandum dat 
Colijn in de late zomer van 1918 schreef en dat hij toestuurde aan prominente politici als W.H. Nolens (RKSP), 
A. de Savornin Lohman (CHU) en Idenburg van zijn eigen ARP. 
21 Dagboek Van Aalst, 3 januari 1918, 539; NA 2.06.079/1265: UC 16 april 1918, 32; NA 2.06.079/1439: Notulen 
CEAB, 30 april 1918, 3‐4, 14‐17. 
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in het buitenland  te horen was; zowel Berlijn als Londen klaagden steen en been dat elke 
afspraak met één minister of  crisisinstelling gemaakt  zomaar door een ander kon worden 
geannuleerd.  Beiden  beschuldigden  Nederlandse  beleidsmakers,  in  het  bijzonder  de 
kabinetsleden,  daarom  met  de  nodige  regelmaat  van  onbetrouwbaarheid. 22  Tenslotte 
zorgde de verdeeldheid er voor dat de onderhandelingspositie van Nederland tegenover het 
oorlogvoerende  buitenland  bij  tijd  en  wijle  ernstig  werd  ondergraven;  onderlinge 
concurrentie en wantrouwen tussen bewindslieden en Crisisinstellingen zorgden er voor dat 
er geen gezamenlijke vuist kon worden gemaakt.23 
  Had het anders gemoeten, of zelfs maar gekund? Veel historici hebben de regering‐
Cort  van  der  Linden  het  voordeel  van  de  twijfel  gegeven.  De  Eerste  Wereldoorlog 
confronteerde haar met een situatie die zij, noch haar voorgangers ooit had meegemaakt, 
en  het  is  daarom  –  stellen  zij  –  niet  verwonderlijk  dat  de  regering  op  handelspolitiek  en 
economisch gebied enkele behoorlijke zeperds maakte.24 Cort van der Linden‐biograaf Den 
Hertog wijst daarbij op het  feit dat de  regering nu eenmaal  zo’n bijzonder karakter had – 
zaken‐ én oorlogskabinet – dat het afdwingen van uniformiteit op zo’n gevaarlijk terrein als 
de handelspolitiek simpelweg niet mogelijk was.25 
  Deze  argumenten  lijken  mij  zonder  uitzondering  ongeldig.  Allereerst  had  uit  de 
directe  betrokkenheid  van  twee  verschillende ministeries  bij  de  oprichting  van  de  NOT, 
enkele maanden  na  de  oorlog,  al moeten  blijken  dat  het  van  groot  belang  was  dat  de 
verschillende betrokken ministeries moesten overleggen. Toen al werden Treub en Loudon 
met hun neus op de feiten gedrukt, en het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de ministerraad hier 
in de vier jaar die daarop volgden geen lering uit trok. Dat de individuele ministers zelf geen 
stappen namen om onderling te overleggen is hen aan te rekenen, maar erger is het nog dat 
de  ‘tijdelijk  voorzitter’,  zoals  de  minister‐president  in  de  notulen  van  die  raad  werd 
aangeduid, geen leidende rol op zich nam. Daardoor leed Nederland in economisch opzicht 
flinke schade en werd bovendien bij tijd en wijle in gevaar gebracht. Cort van der Linden zelf 
verdedigde  zich  door  te wijzen  op  zijn  politiek‐theoretisch  verzet  tegen  de  idee  van  een 
‘homogeen  ministerie’,  dat  hem  verhinderde  een  leidende  rol  in  zijn  ministersploeg  te 
spelen  en/of  haar  te  dwingen  tot  samenwerking  bij  het  nemen  van  departement‐
overschrijdende besluiten. Maar op andere beleidsterreinen, niet in het minste waar het de 
grondwetswijziging aanging, wilde Cort van der Linden wél de gebaande paden verlaten. Dit 
was  precies  wat  onder  andere  Treub  en  Nierstrasz  de  premier  verweten;  hij  leek meer 
aandacht  te hebben voor de grondwetswijziging en andere  “politieke”  zaken dan voor de 
bestuurlijke en economische crisis die Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog bedreigde. 
Ook Van Aalst suggereerde in zijn dagboek dat een gebrek aan belangstelling in economische 

                                                            

22 De visie van de Duitse Legatie wordt bijvoorbeeld weergegeven in het uitgebreide verslag van een gesprek 
tussen Colijn en Rosen, vervat in BPNL V‐1, doc. nr. 445, 456‐457: Colijn aan De Savornin Lohman, n.d. [17 april 
1918]. De Britse Legatie liet zich ook bepaald niet onbetuigd, zoals blijkt uit o.a.  
BPNL VIII‐1, doc. nr. 451, 514‐515: Telegram Townley aan Balfour, 28 februari 1918. 
23 NA 2.06.079/1245: UC 23 juni 1916, 211. 
24 Zie bijvoorbeeld Knibbe, Agriculture in the Netherlands, 178‐179; Van Zanden, Economic History, 95‐96. Cf. 
Feldman, Army, Industry and Labor, 11 
25 Den Hertog, Cort van der Linden, 559‐568. 
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zaken wellicht  debet was  aan  de  opstelling  van  de  premier.26 Hoe  het  ook  zij:  het  niet‐
ingrijpen  van  de  minister‐president,  terwijl  hij  daar  alle  reden  toe  had,  lijkt  mij  een 
behoorlijke smet op het tot nu toe onbevlekte blazoen van Cort van der Linden, in 2002 door 
de  leden  van  de  Eerste  en  Tweede  Kamer  nog  uitgeroepen  tot  “beste  premier  van  de 
twintigste eeuw”.27 
   
11.3 – Een Britse voorpost in neutraal Nederland? 
 
De NOT is er vaak van beschuldigd een pro‐Geallieerd beleid te hebben gevoerd. In dit boek 
heb ik echter laten zien dat de verhouding tussen NOT en de beide oorlogvoerende partijen 
–  in handelspolitieke  zaken vertegenwoordigd door de Britse en de Duitse  regering – veel 
complexer  is. Zo stelde Berlijn zich over het algemeen opvallend pragmatisch tegenover de 
Trustmaatschappij  op.  Hoewel  de  NOT  in  Duitsland  een  zeer  slechte  pers  had,  beseften 
Duitse beleidsmakers, waaronder het Keizerlijke Gezantschap  in Den Haag, dat de nadelen 
verbonden aan de NOT niet opwogen tegen de voordelen. Zonder Trustmaatschappij zou de 
invoer  in  Duitsland  wellicht  tijdelijk  iets  toe‐,  maar  op  de  middellange  termijn  de 
Nederlandse agrarische productie juist fors afnemen. De Nederlandse landbouw, die voor de 
voedselvoorziening van met name het Roergebied van groot belang was, kon  immers niet 
functioneren  zonder  overzeese  importen.  Bovendien  leverde  Nederland  dankzij  de  NOT 
koffie, kina en tabak en kon het één en ander dat dankzij de Trustmaatschappij in Nederland 
werd ingevoerd cum fraude in Duitsland of Oostenrijk belanden. Tenslotte besefte de Duitse 
regering  dat  het  de  NOT‐oprichters  niet  ongestraft  tegen  zich  in  het  harnas  kon  jagen; 
tijdens de oorlog waren de diensten van de bankiers, tijdens de economische oorlog‐na‐de‐
oorlog de reders van groot belang voor de Duitse staathuishouding en economie, ook gezien 
hun banden met Indië.28 
  Wanneer Berlijn optrad  tegen de NOT had  zij dan ook niet primair als doel om de 
Trustmaatschappij weg te werken, maar om te voorkomen dat de UC al te veel invloed kon 
uitoefenen  op  regeringen  en  andere  crisis‐instellingen  om  de  uitvoer  naar  Duitsland  te 
verminderen. Daarin was zij overigens niet bijster succesvol: de NOT had oneindig meer last 
van een Posthuma of een Kröller dan van gerichte acties van de Duitse regering. Pas begin 
1918 waren zowel de militaire als de economische omstandigheden zodanig veranderd dat 
de  Duitse  regering  besloot  concreet  stelling  te  nemen  tegen  de  NOT.  De  voordelen  die 

                                                            

26 Toen Van Aalst aan minister Van Gijn vroeg waarom er niet meer reguliere ministerraden gehouden werden 
zodat handelspolitieke kwesties in het daarvoor bedoelde forum besproken konden worden, antwoordde de 
minister – aldus Van Aalsts dagboek – dat een heel goed idee te vinden, ‘doch zijne collega's waren allen 
daartegen "om den ouden Heer te sparen"’. Voor het geval nog niet duidelijk was wie daarmee bedoeld, 
noteerde Van Aalst achter die opmerking pet potlood ‘Cort van der Linden’. Dagboek Van Aalst, 13 oktober 
1916, 302‐303, citaat op p. 103. Zie ook Dagboek Van Aalst, 7 juli 1916, 279‐289, waarin Van Aalst verslag doet 
van een bezoek aan Cort van der Linden zelf. Hij doet daarin verslag van de op dat moment actuele 
handelspolitieke gebeurtenissen rondom het Agricultural Agreement. Cort van der Linden leek totaal niet te 
snappen waar het over ging en verloor zich in spierballentaal. Toen Van Aalst vertelde dat de Britse regering 
dreigde om de veevoertoevoer stop te zetten, riep hij – opnieuw, volgens het dagboek – uit: ‘Laat ze dat eens 
in hun hart hebben, dan slaan wij er op […]!’ 
27 Smits en De Jong, 'Ware liberaal'. 
28 NA 2.06.079/1264: UC 19 maart 1918, 163. 
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Berlijn  genoot  van  de  Trustmaatschappij  waren  door  na  de  “Schepenroof”  zo  goed  als 
verdwenen,  terwijl  de  nadelen  (zoals  het  feit  dat  de  NOT  de  export  naar  Duitsland  van 
enkele voor de oorlog  ingevoerde goederen  tegenhield)  juist op het moment dat van het 
Duitse volk nóg even geduld werd gevraagd  totdat het grote offensief  tot een goed einde 
was gebracht, des te zwaarder wogen. Bijna lukte het Berlijn om de Trustmaatschappij klein 
te krijgen, maar het vooruitzicht dat uit lijfsbehoud wel economische onderhandelingen met 
de Geallieerden moesten worden gevoerd en een  tijdig einde aan de optimistische Duitse 
toekomstverwachtingen brachten redding. 
  Ook  in  omgekeerde  richting  kenmerkte  de  verhouding  tussen NOT  en  Berlijn  zich 
door pragmatisme. Veel NOT‐bestuurders, en vrijwel de gehele UC, hadden weinig op met 
de  Duitse  (handels)politiek,  en  deelden  Treubs  angst  dat  Duitsland,  mocht  zij  als 
overwinnaar uit de strijd komen, Nederland economisch en politiek tot een satellietstaat zou 
degraderen. Aan de andere kant waren zij wel degelijk overtuigd van het economisch belang 
van de Centrale landen voor Nederland, en behaalde bijvoorbeeld Van Aalst flinke financiële 
voordelen uit de  financiële deals die hij met Duitsland sloot.29 De UC  ijverde daarom voor 
een economische verhouding  tussen Nederland en Duitsland waarbij de eerste, en niet de 
laatste, aan de  touwtjes  trok. Het  feit dat de UC‐leden Duitsland de oorlog het  liefst niet 
zagen  winnen,  betekende  overigens  niet  dat  zij  Schadenfreude  beleefde  aan  de  Britse 
economische blokkade, waar de NOT een  integraal onderdeel van uitmaakte. Die blokkade 
zagen  de  UC‐leden  als  de  noodzakelijke  afspiegeling  van  het  krachtsverschil  tussen  de 
Centrale  en  de  geallieerde  vloten:  zij wezen  elke  verantwoordelijkheid  voor  bijvoorbeeld 
verlies  van Duitse mensenlevens  onder  de  burgerbevolking  als  gevolg  van  voedselgebrek 
resoluut van de hand.30 

Pragmatisme was ook het toverwoord  in de verhouding tussen de NOT en de Britse 
regering.  Niettegenstaande  het  feit  dat  de  UC‐leden  beduidend meer  sympathie  konden 
opbrengen  voor  de  Britten  dan  voor  de  Duitsers  (net  als  het  merendeel  van  de 
Nederlanders, overigens) was de medewerking die de NOT verleende aan de Britse regering 
voornamelijk  gebaseerd  op  welbegrepen  eigenbelang.  Hoewel  de  Britse  blokkade  van 
Duitsland  de  Nederlandse  economie  ontegenzeggelijk  schade  toebracht,  was  de  Britse 
regering ‐ zeker in het eerste anderhalve oorlogsjaar ‐ bereid om de pijn te verzachten en de 
NOT bepaalde voordelen te gunnen, zoals de import van vrije goederen.31  Bovendien waren 
maatregelen  die  de  Britse  regering  na  april  1915  nam  om  de  blokkade  te  verscherpen  ‐ 
bijvoorbeeld de  invoering van  importrantsoenen  ‐ goed  te  rijmen met pogingen vanuit de 
NOT  zelf  om  noodzakelijke  hervormingen  binnen  de  Trustmaatschappij  door  te  voeren. 
Rantsoeneringen introduceerden een uniform systeem in plaats van de verwarrende “harde” 
en  “zachte”  NOT, maakte  haar  inspecties  gemakkelijker,  en  werden  bovendien  in  nauw 
overleg  met  de  Trustmaatschappij  vastgesteld.  Ook  het  Agreement  en  de 

                                                            

29 Bovendien had Van Aalst zelf de nodige zakelijke belangen in de Centrale landen; zo was hij nauw betrokken 
bij pogingen van de Koninklijke Olie om nieuwe oliebronnen in de Oekraïne aan te boren. NA 2.21.261/33: 
Memorandum Van Aalst, n.d. [september 1918]. Ook had Van Aalst flink belegd in Duitse oorlogsleningen 
(Kriegsanleihe): Dagboek Van Aalst, 19 oktober 1917, 527; 30 april 1918, 568. 
30 NA 2.06.079/1262: UC 11 december 1917, 111; UC 18 december 1917, 158; NA 2.06.079/1263: UC 11 januari 
1918, 20‐21; NA 2.06.079/1263: UC 26 maart 1918, 241. 
31 NA 2.05.23/840, 17967: De Stuers aan Loudon, 30 maart 1916 no. 1090/286 
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landbouwakkoorden  die  via  de  NOT  met  de  LEB  werden  gesloten  pasten  in  zowel  het 
straatje van de UC als dat van Londen. 

Maar  vanaf  1916  verslechterde  de  relatie  tussen  Londen  en  de  NOT  zienderogen 
omdat hun beider belangen steeds verder uiteen begonnen te lopen. Dat had ten eerste te 
maken met de steeds toenemende druk die door pers, publiek en de opperbevelhebbers van 
leger en vloot op de Britse regering werd uitgeoefend om de economische campagne tegen 
Duitsland  tot  het  uiterste  op  te  voeren.32 Dat  had  tot  gevolg  dat  de  Britse  overheid  de 
rantsoenhoeveelheden  eenzijdig  ging  beperken,  harder  optrad  tegen  (vermeende) 
inbreuken op de gemaakte afspraken met de NOT, en dat de vergeven concessies drastisch 
werden  ingeperkt.  Bovendien  gebruikte  de  Britse  regering  haar  monopolie  op 
telegraafkabels en bunkerkolen om de NOT  te dwingen haar  controle uit  te breiden over 
waardepapieren  en  financiële  transacties  met  overzeese  landen,  en  de  reders  om  een 
gedeelte van hun tonnage ter beschikking te stellen. Maar daarnaast ging de Britse regering, 
zeer  tegen de  zin  van de UC, het blokkademechanisme  gebruiken om de eigen handel  te 
bevorderen,  ook  met  het  oog  op  de  oorlog‐na‐de‐oorlog.  Zo  werd  door  strakke 
rantsoenering handel tussen neutralen in bepaalde producten zoveel mogelijk uitgeschakeld, 
zodat  Groot‐Brittannië  als  enige  leverancier  overbleef.  Ook  werd  de  levering  van 
grondstoffen  afhankelijk  gemaakt  van  retourleveringen  van  bepaalde  hoeveelheden 
eindproduct; zo werden onder andere de Nederlandse margarine‐ en glycerinefabrieken de 
facto onderdeel van de Britse oorlogsindustrie. Omgekeerd werd de UC  steeds gevoeliger 
voor imagoschade in eigen land en was zij dus steeds minder bereid om kleine onenigheidjes 
in de minne te schikken.33 

Na  februari  1917  verdiepten  de  tegenstellingen  tussen NOT  en  de Britse  regering, 
dankzij  duikbootoorlog,  tonnagecrisis  en  de Amerikaanse oorlogsverklaring  aan Duitsland, 
zich. De NOT meende uit hoofde van het Agreement recht te hebben op minimale ladingen 
en  garantie  op  de  levering  daarvan.  De  idee  dat  de  Britse  regering  de  Amerikanen 
misbruikten  om  via  een  zogenaamd  onafhankelijke  partner  onder  haar 
verdragsverplichtingen uit te komen en Nederland tot onacceptabele concessies te dwingen, 
deed  het  ongenoegen  tot  een  kookpunt  toenemen,  met  de  NOT‐“opstand”  tot  gevolg.  
Omgekeerd vond de Britse regering dat zij alleen gehoor kon geven aan de wens van de NOT 
om  buiten  het  Sperrgebiet  inspectiehavens  aan  te wijzen  als  daar  forse  concessies  in  de 
vorm van tonnage tegenover stonden. 

Maar hoe zeer de tegenstellingen ook oplaaiden, de Britse regering bleek niet bereid 
om de NOT los te laten of de UC rücksichtslos haar wil op te leggen, ondanks het feit dat zij 
ostentatief  een  veel  groter  machtspotentieel  en,  dankzij  haar  uitgebreide 
inlichtingennetwerk, een voortdurende informatievoorsprong had. Dat kwam allereerst door 
het feit dat de vele verdragen die de Britten met of via de NOT hadden gesloten, de Britse 
regering zoveel tot voordeel strekten dat het risico deze te zien verdwijnen onaanvaardbaar 

                                                            

32 Binnen de UC zelf werd de verharding van de Britse economische oorlogscampagne overigens zonder 
uitzondering geweten aan vermeende haviken binnen de marinestaf, die de veel schappelijker diplomaten van 
het Foreign Office steeds meer overvleugelden, een illusie die bijvoorbeeld Johnstone en Oppenheimer maar al 
te graag in stand hielden. Zie bijvoorbeeld NA 2.06.079/1242: UC 11 februari 1916, 233; Dagboek Van Aalst, 20 
juni 1916, 271. 
33 NA 2.06.079/1248: UC 8 september 1916, 205. 
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was. Allereerst bestond de angst dat zonder de NOT Nederland economisch en politiek in de 
armen  van  Duitsland  gedreven  zou  worden. 34  Bovendien  zorgde  de  Nederlandse 
landbouwinvoer  (uit  hoofde  van  het  Agricultural  Agreement)  er  onder  andere  voor  dat 
aardappelen tot aan het einde van de oorlog in Groot‐Brittannië niet “op de bon” hoefden, 
leverde de Nederlandse glycerine‐industrie waardevolle grondstoffen voor de fabricage van 
explosieven, en werd een belangrijk deel van de Britse voorraad aan vetten verzorgd door 
Nederlandse margarinefabrikanten.35 Bovendien vormde de Trustmaatschappij een politiek 
tegenwicht  tegen  het,  in  1917  en  begin  1918  steeds  machtiger  wordende  en  zeer 
gewantrouwde, tandem Kröller/Posthuma. Daarom ergerden de Britten zich ook zo aan de 
Amerikanen,  die  de  Britse  wijze  van  economische  oorlogvoering  –  die  zich  inmiddels 
ontwikkeld had tot een mes dat aan meerdere kanten sneed – wilden vervangen door een 
beduidend  minder  verfijnd  instrument:  een  handelsembargo.36 Er  waren  dus  duidelijke 
grenzen  aan  de  druk  die  de  Britten  de  NOT  konden  opleggen,  en  dat  bood  de 
Trustmaatschappij wel degelijk kansen.37  

Tenslotte speelden, net als het geval was  in de betrekkingen tussen Duitsland en de 
NOT,  de  diplomaten  van  de  Britse  Legatie  een  belangrijke  rol  bij  het  vormgeven  van  de 
onderlinge verhouding tussen Groot‐Brittannië en de Trustmaatschappij. Zonder daarbij de 
rol van Sirs Alan Johnstone en (vooral) Walter Townley – die beiden de NOT een warm hart 
toedroegen –  te bagatelliseren,  is vooral handelsattaché Francis Oppenheimer  in dit kader 
van groot belang geweest. Deze halve Duitser en hele Jood  lag voortdurend onder vuur en 
voelde  zich  daardoor  continu  bewogen  om  zijn  regering  te  overtuigen  van  zowel  zijn 
vaderlandslievendheid als zijn onmisbaarheid. Oppenheimer beschouwde de NOT niet alleen 
als zijn uitvinding (waar hij deels gelijk in had), maar ook als het recept waarmee de Britten 
de  oorlog  zouden  winnen.  Tegelijkertijd  besefte  hij  dat  als  de  NOT  niet  naar  (Britse) 
genoegdoening  functioneerde,  zijn  eigen  politieke  lot  bezegeld  zou  zijn.  Zo  probeerde 
Oppenheimer zichzelf altijd op de voorgrond te plaatsen in onderhandelingen tussen de NOT 
en de Britse  regering, waarbij hij probeerde om  zowel de meer drastische Britse plannen 
jegens de NOT te temperen als de UC pootje te lichten wanneer zij een te opstandige koers 
ging  varen. 38  Hierin  kreeg  hij  de  volledige  steun  van  zijn  naïeve  vriend  Joost  van 
Vollenhoven.  Dit  had  een  groot  en  dubbel  effect  op  de  effectiviteit  van  het 
besluitvormingsproces  binnen  de  NOT.  Oppenheimer  wist  aan  de  ene  kant  potentiële 

                                                            

34 Naast economische en politiek‐militaire consequenties zou een breuk in de verhouding met Nederland ook 
ernstige gevolgen hebben voor de bevoorrading van België middels de Relief. Vooral daarvoor waren de Britten 
erg bang: BNA FO 382/1624, 182648: telegram Balfour aan Spring‐Rice, 24 september 1917 no. 3933. Cf. idem, 
182648/17: telegram Balfour aan Townley, 24 september 1917 no. 2630. 
35 BNA FO 551/1, 50590: Townley aan Balfour, 14 februari 1917 no. 1040 Commercial, met bijgevoegd 'A 
Summary of the War Aspect ‐ past, present, and future, of the Economic Relations between the United 
Kingdom and Holland' door Francis Oppenheimer, n.d. [begin 1917], 19 
36 NA 2.06.079/1264: UC 9 april 1918, 264. 
37 BNA FO800/195, 115‐118: Robert Cecil aan Townley, 5 maart 1917, ‘private’ 
38 Zie bijvoorbeeld BNA FO 382/787, 115722: Johnstone aan Grey, 13 juni 1916 no. 3116 Commercial. Arthur 
Henderson rapporteerde al begin 1916 aan de Britse regering over de bijzondere band die Oppenheimer met 
de Trust had: BNA FO 551/4, 19652: Henderson aan Cecil, 24 januari 1916, no. 65. Oppenheimer zelf schreef 
overigens, met valse bescheidenheid, dat ‘The Trust credit me with powers which I certainly do not possess’. 
BNA FO 382/787, 114226: Oppenheimer aan Crowe, 10 juni 1916. 
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struikelblokken  glad  te  strijken  voordat  deze  een  obstakel  konden  vormen.  Zo wist  hij  in 
1916 zijn superieuren te overreden aangehouden ladingen vrij te laten, deed hij zijn uiterste 
best  om  de  scheepvaartstremming  tot  een  goed  einde  te brengen  en  verzette  hij  zich  in 
1917  en  begin  1918  hevig  tegen  directe  en  indirecte  Amerikaanse  pogingen  om  de 
Trustmaatschappij uit te schakelen. Aan de andere kant saboteerde hij diverse pogingen van 
Van Aalst om de verhouding tussen Londen en de UC op scherp te zetten in de hoop zo meer 
concessies los te peuteren, omdat hij daarin een groot gevaar voor het voortbestaan van de 
Trustmaatschappij, en dus van zijn eigen positie, zag. 
 
11.4 – Tastbare resultaten? 
 
Elk bedrijf wordt afgerekend op zijn resultaten. Voor reguliere bedrijven bestaan daarvoor 
allerhande  meetinstrumenten:  jaarcijfers,  beurskoersen,  of  zelfs  de  omvang  van  het 
personeelsbestand. De resultaten van de nv Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij zijn 
echter moeilijker in cijfers uit te drukken. Dat heeft niet alleen te maken met een gebrek aan 
beschikbaar statistisch materiaal, maar ook met het feit dat het merendeel van hetgeen de 
NOT bereikte niet cijfermatig te berekenen is. 
  Zo had de NOT ongetwijfeld een grote invloed op de Nederlandse neutraliteit. Zonder 
de NOT zou Nederland al  in een vroeg stadium van de oorlog gedwongen zijn geweest een 
definitieve economische keuze te maken tussen de Centralen of de Geallieerden, een keuze 
die het  land verscheurd en geruïneerd had, en wellicht zelfs tot oorlog met één van beide 
machtsblokken had kunnen leiden. In die zin was de Trustmaatschappij het instrument dat, 
juist door in de juridische zin niet neutraal te zijn (het was immers overduidelijk bedoeld om 
de Britse  regering  ter wille  te  zijn), de Nederlandse neutraliteit  in praktische  zin mogelijk 
maakte.39 De Trustmaatschappij depolitiseerde potentieel uiterst gevaarlijke discussies over 
handelspolitiek,  en  vormde  niet  alleen  de  mal  voor  de  oprichting  van  talloze 
Crisisinstellingen  in  Nederland  in  de  periode  1914‐1916,  maar  ook  voor  NOT‐achtige 
organisaties in Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Ook internationaal gezien 
had de NOT invloed. Zonder Trustmaatschappij had de Britse regering haar blokkade moeten 
opgeven,  of moeten  riskeren  dat  de  neutralen,  in  het  bijzonder  de  VS,  zich  tegen  haar 
zouden keren. Hoewel de blokkade waarschijnlijk de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog 
niet  beslissend  heeft  kunnen  beïnvloeden,  heeft  zij wel  een  grote  invloed  gehad  op  het 
verloop  van  de  strijd: wellicht was  haar  belangrijkste  gevolg  dat  de  Duitse  regering  zich 
gedwongen zag in 1917 de onbeperkte duikbootoorlog af te kondigen, waarop de VS haar de 
oorlog  verklaarde.40 Nog  belangrijker  is  de  rol  die  de  blokkade  speelde  in  de  fase  tussen 
wapenstilstand  en Verdrag  van Versailles en,  aansluitend daarop,  in de Duitse  collectieve 
herinnering aan de Grote Oorlog. 
  NOT‐beleid had daarnaast grote gevolgen voor de Nederlandse economie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Dankzij de NOT werd de economische structuur van Nederland zoals 
die  in 1913 bestond  zo goed en  zo kwaad als dat kon  intact gehouden: bedrijven werden 
beschermd  tegen opportunistische eendagsvliegen, aangespoord om hun personeel zoveel 

                                                            

39 Kruizinga, 'NOT Neutrality', 102‐103. 
40 Zie Grainger, 'Introduction', 18‐19. 
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mogelijk  aan  te  houden  en  de  beschikbare  grondstoffen  zo  eerlijk  mogelijk  verdeeld.41 
Daarnaast  zorgde  de  met  of  via  de  NOT  gesloten  overeenkomsten  er  voor  dat  de 
Nederlandse veestapel niet massaal hoefde  te worden geslacht en maakte zij het mogelijk 
dat  veel bedrijven optimaal  konden profiteren  van de mogelijkheden die de Nederlandse 
neutraliteit  hen  bood.  Zo  hielp  zij mee  om  de  fundering  te  leggen  voor  het  economisch 
succesverhaal van de  jaren 1920. De  invloed van de NOT was echter niet groot genoeg om 
haar economisch programma, vooral waar het de nauwere economische aansluiting tussen 
Nederland  en  de  koloniën  en  een  herziening  van  de  Nederlands‐Duitse  economische 
verhoudingen betrof, uit  te voeren; desondanks werd na de oorlog een deel van de NOT‐
wensen werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld bleek uit de oprichting van de Hoogovens en het 
Tredifina‐akkoord.  

Ten derde had het bestaan van de NOT – en die van haar collega‐Crisisinstellingen – 
grote politieke gevolgen. Economie werd het nieuwe toverwoord in de Nederlandse politiek, 
mede dankzij de discussies  in de Kamer over het  functioneren van de Crisisinstellingen; de 
regeringen werden, dankzij diezelfde discussies, geleid door een echte minister‐president.  
Maar bovenal deden de ervaringen met de NOT en met andere Crisisinstellingen het besef 
ontstaan dat de Nederlandse politiek zich actief met de handel moest bemoeien en dat het 
van belang was om permanente overlegorganen in te stellen, onder leiding van de regering, 
waarin  overheid  en  bedrijfsleven,  later  aangevuld  met  vertegenwoordigers  van 
werknemersorganisaties  –  elkaar  konden  ontmoeten  om  overleg  te  plegen  over  sociaal‐
economische  kwesties.  Daarmee  vormt  de  geschiedenis  van  de  NOT  een  belangrijk 
scharnierpunt  in  de  ontwikkeling  van  de  Nederlandse  overlegeconomie.

                                                            

41 De lage werkloosheidscijfers tijdens de Eerste Wereldoorlog (zie tabel 9.2) zijn verklaard als het gevolg van 
‘labour hoarding’ (bedrijven zouden meer mensen in dienst hebben gehouden dan eigenlijk economisch 
verantwoord was, om zo ná de oorlog hun productie weer snel op te kunnen schroeven) of doordat er een 
grote niet‐officiële productie zou bestaan in de vorm van fraude of smokkel. Van der Bie, 'Doorloopende groote 
roes', 23‐24; Klemann, 'Ontwikkeling door isolement', 277‐282. Ik vermoed dat ook de bedrijfspolitiek van de 
NOT een grote invloed had op de werkloosheidscijfers. 
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droegen aan de lopende band interessant materiaal uit de rijke archieven en de bibliotheek 
aan. 
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Nederlandstalige samenvatting 
 
Dit  boek  gaat  over  de  Nederlandsche  Overzee  Trustmaatschappij,  die  een  een  zeer 
belangrijke  politieke  en  economische  rol  speelde  in  neutraal Nederland  tijdens  de  Eerste 
Wereldoorlog.  Zij  onderhield  zelfstandig  diplomatieke  contacten  met  de  belangrijkste 
oorlogvoerende  landen en dwong grote gedeelten van het Nederlandse bedrijfsleven naar 
haar  pijpen  te  dansen.  In  dit  boek  staat  vooral  de  besluitvorming  binnen  deze machtige, 
maar  ook  controversiële  organisatie  centraal. Wie  trok(ken)  er  aan  de  touwtjes,  en met 
welke doeleinden? Daarbij richt dit boek zich op de vraag in hoeverre de NOT de ruimte had 
haar  eigen  beleid  uit  te  voeren:  kon  zij  zelfstandig  optreden,  of  werd  haar  speelruimte 
beperkt door andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse regering? Tenslotte gaat dit 
boek  dieper  in  op  de  verhouding  tussen  de  NOT  en  andere  “Crisisinstellingen”,  de  
overheids‐ of private  instellingen die waren opgericht om economische moeilijkheden die 
het gevolg waren van de economische oorlogvoering het hoofd te bieden. 
  De oprichting van de NOT hangt nauw  samen met de Nederlandse afhankelijkheid 
van buitenlandse, primair overzeese handel, zoals ik in hoofdstuk 1 laat zien. In de decennia 
voor de Eerste Wereldoorlog specialiseerde de Nederlandse agrarische sector zich vooral in 
de  productie  van  luxegoederen  voor  de  exportmarkt,  waarbij  Groot‐Brittannië  de 
voornaamste koper werd nadat Berlijn haar eigen boeren met wetgevende maatregelen had 
beschermd  tegen  Nederlandse  import.  Deze  agrarische  sector  was  echter  ook  sterk 
afhankelijk van de import van landbouwhulpgoederen, met name veevoer en kunstmest uit 
Amerika. Ook de handel had zich in de jaren voor 1914 sterk ontwikkeld. Het steeds drukker 
wordende scheepvaartverkeer over de Rijn, die het Ruhrgebied met de Noordzee verbindt, 
zorgde  er  voor  dat  Nederland  een  belangrijk  handelscentrum  en  Rotterdam  één  van  de 
grootste  overslaghavens  van  Europa werd.  De  symbiotische  relatie  tussen  Rotterdam  en 
Ruhr werd bestendigd in 1868 toen Nederland met de Duitse staten de Akte van Mannheim 
sloot, die het transitverkeer vrijwaarde van elke kunstmatige beperking van overheidswege. 
Het gemak waarmee goederen  in Nederland werden doorgevoerd was ook terug te vinden 
in  de  handelsstatistieken  die  van  overheidswege  werden  bijgehouden:  daarin  werd 
nauwelijks  onderscheid  gemaakt  tussen  in‐  en  doorvoer,  en  deze waren  dan  ook  uiterst 
onbetrouwbaar.  Naast  Duitsland  en  Groot‐Brittannië  was  ook  Nederlands‐Indië  een 
belangrijke  handelspartner.  De  prijzen  van  Indische  goederen  op  de wereldmarkt waren 
sinds 1904 aan een opmars bezig, waardoor de productie sterk werd uitgebreid en er grote 
winsten  gemaakt  werden.  Amsterdam  kreeg  zodoende  opnieuw  een  stapelmarktfunctie 
voor Indische grondstoffen als suiker en tabak, die via Nederland vaak weer – eventueel na 
herverpakking  of  bewerking  – werden  doorgevoerd  naar  andere  landen. De Nederlandse 
industrie,  tenslotte,  had  zich  gedurende  de  negentiende  eeuw  relatief  traag  en  laat 
ontwikkeld, maar in de eerste jaren van de twintigste eeuw was ook daar een groeispurt te 
constateren. Ook de industrie was sterk afhankelijk van het buitenland, vooral van de invoer 
van  grondstoffen  die  in  Nederland  zelf  niet  voorhanden  waren.  De  meeste  industrieën 
produceerden  primair  voor  de  thuismarkt,  maar  de  industrieel  verwerkte  agrarische  of 
koloniale producten werden ook in het buitenland, primair, in Duitsland en Groot‐Brittannië, 
verkocht. 

De  afhankelijkheid  van diverse buitenlanden, op  zowel handels‐  als machtspolitiek 
vlak,  noopte  de  Nederlandse  regeringen  om  voor  de  Eerste  Wereldoorlog  een  strikt 
neutraliteitsbeleid te voeren. Uit alle macht probeerden zij bovendien om die neutraliteit te 
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versterken door haar steviger  in  internationaal recht  in te bedden, zodat ook  in tijden van 
oorlog  de  Nederlandse  handelscontacten  gewaarborgd  waren.  Zo  waren  Nederlandse 
afgevaardigden actieve deelnemers aan de Conferentie van Londen  (1908‐1909), waar een 
internationaal  prijsrecht  werd  opgesteld.  Deze  Declaratie  van  Londen  beschermde  de 
meeste  vormen  van  neutrale  handel  in  oorlogstijd,  behalve  die  waarvan  belligerenten 
konden aantonen dat de goederen  in kwestie bestemd waren voor eindverbruik door een 
vijandige regering of strijdkracht. De Declaratie werd door de deelnemende  landen  in 1909 
getekend, maar moest  bekrachtigd worden  door  de  verschillende  nationale  parlementen 
voordat  zij  in  werking  kon  treden.  Hoewel  het  Britse  Hogerhuis  de  ratificatie  in  1911 
blokkeerde, werd dit zowel in Nederland als in Groot‐Brittannië beschouwd als uitstel, geen 
afstel. Een herstemming, gepland voor juli 1914, werd echter vanwege het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog op de lange baan geschoven. 

Al  snel  zou  blijken  dat  de  onzekere  status  van  de  Declaratie  grote  gevolgen  zou 
hebben voor de Eerste Wereldoorlog en de rol van Nederland daarin. Want al snel nadat de 
vijandelijkheden tussen Groot‐Brittannië, Frankrijk en Rusland (de Geallieerden) aan de ene, 
en  Duitsland  en  Oostenrijk‐Hongarije  (de  Centralen)  waren  begonnen,  werd  de  Britse 
regering  er  op  attent  gemaakt  dat  Duitsland  goederen  aanvoerde  via  de  haven  van 
Rotterdam.  Contrabande‐goederen  (die  gebruikt  konden  worden  voor  de  oorlogvoering) 
werden daar uit‐ en vervolgens overgeladen op kleinere schepen richting Duitsland. Volgens 
de  regels van de Declaratie was het vrijwel onmogelijk om hier  iets aan  te doen, maar de 
Britse  regering  besloot  de  niet‐geratificeerde  tekst  “aan  te  passen”  aan  de  ontstane 
oorlogssituatie.    Op  20  augustus  1914  publiceerde  Londen  de  nieuwe  rechtsregels,  en 
kondigde  aan  dat  als  Den  Haag  niet  zou  garanderen  dat  dat  contrabandegoederen  van 
overzee aangevoerd alleen voor Nederland, en niet voor doorvoer naar Duitsland bestemd 
waren, zij al het scheepvaartverkeer van en naar Nederland plat zou leggen. 

De  Nederlandse  regering  van  premier  P.W.A.  Cort  van  der  Linden  moest  wel 
weigeren: moedwillig inbreuk maken op de Akte van Mannheim op bevel van de Britten zou 
immers  door  Berlijn worden  opgevat  als  een  schending  van  de  neutraliteit.  Desondanks 
wilden  de  invloedrijke  ministers  van  Buitenlandse  Zaken  J.  Loudon  en  van  Landbouw, 
Nijverheid  en  Handel  M.W.F.  Treub  geen  ruzie  met  Groot‐Brittannië  riskeren  om  het 
contrabande‐dilemma. Beiden waren het met de Britten eens dat dat Duitsland “onneutrale” 
voordelen had van van de bijzondere positie van Nederland, en wilden de goede banden met 
de Geallieerden niet in de waagschaal leggen om deze te beschermen. Loudon suggereerde 
daarom  tegenover  de  Britse  Legatie  in  Den  Haag  dat  het wellicht mogelijk  zou  zijn  een 
geheim  akkoord  te  sluiten  over  contrabande.  Treub  ging  een  stap  verder.  Hij  zette  een 
commissie  op  bestaande  uit  vijf  machtige  zakenmannen,  onder  aanvoering  van  zijn 
zakenvrind  de  bankier  C.J.K.  van  Aalst,  die  als  opdracht  had  de  Britten  op  de  hoogte  te 
houden van handelsbewegingen binnen Nederland, zodat zij daaruit konden opmaken welke 
voor  Nederland  bestemde  import  voor  eigen  consumptie,  en welke  voor  doorvoer  naar 
Duitsland bestemd was. De Britse handelsattaché  in Nederland,  Sir  Francis Oppenheimer, 
stelde vervolgens voor deze commissie verantwoordelijk  te maken voor het geven van de 
garanties  tegen doorvoer van contrabande die zij van de  regering eiste, maar niet konden 
krijgen.  De  Nederlandse  regering  zou  wel  de  goede  werking  van  de  regeling  moeten 
garanderen – in het geheim, precies zoals Loudon zelf had voorgesteld – maar zou er verder 
officieel niet bij betrokken worden,  zodat de neutraliteit gewaarborgd  zou blijven. Treubs 
commissie  richtte,  om  deze  overeenkomst  uit  te  voeren,  op  24  november  1914  de 
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Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij  (NOT) op. Deze werd gefinancierd en bestuurd 
door enkele Nederlandse bankiers en reders, om de illusie van particulier initiatief overeind 
te houden. 

De  NOT  fungeerde  als  doorvoerhuis  voor  contrabande‐import  van  overzee. 
Handelaren  of  industriëlen  die  contrabande wilden  importoren, moesten  daarvoor  bij  de 
NOT een contract ondertekenen waarin zij beloofden de goederen niet naar Duitsland door 
te  voeren. Daarbij moesten  zij een  (flink) onderpand  in geld  inleveren,  vaak gelijk aan de 
marktwaarde  van  het  te  importeren  goed,  dat  zou worden  geconfisqueerd  in  geval  van 
contractbreuk.  Goederen  vergezeld  van  een  NOT‐contract  werden  door  de  Geallieerden 
door de blokkade gelaten. In ruil voor hun medewerking eisten de NOT‐bestuurders wel een 
geallieerde concessie: enkele Indische goederen werden van de contrabandelijsten gelaten, 
zodat deze via Nederland aan Duitsland konden worden verkocht, vaak tegen hoge winsten. 
Deze concessie paste precies in het straatje van een deel van de NOT‐bestuurders, die grote 
belangen hadden  in de overzeese en dan vooral de  Indische handel. Deze “Amsterdamse” 
bedrijven  hadden,  zoals  ik  in  hoofdstuk  3  heb  laten  zien,  een meerderheid  in  het  NOT‐
bestuur,  hun  “Rotterdamse”  tegenhanger,  die  primair  belang  hadden  bij  handel met  en 
doorvoer naar Duitsland, een minderheid. 

In maart 1915 kwam de NOT, net vier maanden oud, al in zwaar weer terecht, omdat 
de Geallieerden  in  reactie op  torpederingen door Duitse onderzeeboten hun economische 
oorlogvoering  intensifieerden.  De  Britse  regering  verklaarde  voortaan  alle  Duitse  handel, 
niet alleen de import van contrabande, onmogelijk te willen maken. Deze verklaring was niet 
in overeenstemming met de afspraken die met de NOT gemaakt waren, maar zowel NOT‐
president Van Aalst als haar anglofiele onderhandelaar Joost van Vollenhoven verklaarden al 
snel dat zij bereid waren een nieuwe deal te sluiten. Uiteindelijk werd overeengekomen dat 
de  NOT  voortaan  elke  doorvoer,  zowel  van  als  naar  Duitsland,  voor  vijandige  rekening 
onmogelijk  zou maken. Wel wisten  zij  de  Britten  zover  te  krijgen  dat  zij  uitzonderingen 
maakten voor de doorvoer van  Indische koffie,  thee en kina, en de uitvoer van producten 
met maximaal 25% Duitse arbeid of materiaal. 

Deze  nieuwe  overeenkomst  bleek  al  snel  te  veel  voor  de  NOT.  Hoewel  de 
Trustmaatschappij  snel  veel nieuwe  controleurs  aannam, bleek  zij niet  in  staat om  al het 
Nederlandse  handelsverkeer  adequaat  te  controleren  en  fraude  tegen  te  gaan.  Daarom 
moest de Uitvoerende Commissie, het dagelijks bestuur van de NOT, improviseren. Toen zij 
er bijvoorbeeld achter kwam dat margarine‐industrieën vier tot vijf keer zoveel grondstoffen 
via de NOT importeerden dan voor de oorlog Nederland bereikte in de hoop het restant naar 
Duitsland te importeren, trad zij op: zij weigerde nieuwe grondstoffen (zoals oliën, vetten en 
kopra) aan te voeren tenzij de margarinefabrieken beloofden niet meer aan te vragen dan 
nodig was om hun vooroorlogse productie op pijl te houden, en zich aan grondige inspecties 
door NOT‐personeel te  laten onderwerpen. Dankzij deze “rantsoenering” werd de kans dat 
er  een  groot  surplus  werd  geproduceerd  dat  aan  Duitsland  kon worden  verkocht,  sterk 
verminderd. De Britse regering was erg tevreden over deze innovatie, maar eiste inspraak in 
het  vaststellen  van  de  hoogte  van  de  rantsoenen.  Dit werd  vastgelegd  in  het  derde  en 
definitieve Anglo‐NOT‐akkoord (het Agreement), waarin ook werd opgenomen dat goederen 
geproduceerd  van overzeese  importen aan dezelfde NOT‐regels gebonden  zouden  zijn als 
hun grondstoffen: voorheen gold dat alleen voor zaken die door de Britten tot contrabande 
verklaard waren. 
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Het Agreement  beperkte  de Nederlandse  handelaar  zeer  in  zijn  doen  of  laten. De 
NOT  is daarom vaak nagedragen de Nederlandse vrijheid  in te hebben geruild voor enkele 
koloniale  concessies die haar bestuursleden  toevalligerwijs erg  goed uitkwamen, of ervan 
beschuldigd zich al te snel voor Britse eisen te hebben neergelegd. Maar de reden dat alle 
bestuursleden  zich  uiteindelijk  akkoord  verklaarden met  het  Agreement  was,  zoals  ik  in 
hoofdstuk 4 heb  laten  zien, de angst dat  zonder  strakkere  regels de NOT onwerkbaar  zou 
worden: zelfs de “Rotterdamse” bestuursleden zagen in dat Nederland zonder NOT oneindig 
veel  slechter  af  was  dan  met.  Bovendien  wilden  de  NOT‐leden  niet  persoonlijk 
verantwoordelijk  gehouden  worden  voor  het  mislukken  van  hun  Trustmaatschappij‐
experiment: liever een akkoord tekenen dan imago‐schade oplopen. 

De NOT  hielp met  het Agreement  de  Britse  regering mee  in  haar  blokkadebeleid. 
Indirect  werd  zo  ook  de  Nederlandse  regering  medeplichtig,  want  zij  hielp  de 
Trustmaatschappij een handje om haar gestaag uitbreidend  takenpakket  te kunnen blijven 
uitvoeren.  Zo  liet  de  minister  van  Verkeer  en  Waterstaat  NOT‐inspecteurs  toe  in 
vrachttreinen  op  weg  naar  Duitsland,  en  faciliteerde  Treub,  die  in  november  van  het 
ministerie van Handel naar dat van Financiën verhuist was, een nauwe samenwerking tussen 
douaneambtenaren  en  de  controle‐afdeling  van  de  Trustmaatschappij.  Zonder  deze 
maatregelen was het de NOT hoogstwaarschijnlijk niet gelukt de fraude, die dankzij de hoge 
prijzen die  in Duitsland  voor overzeese goederen gerekend werd, welig  tierde,  zodanig  te 
beperken dat zij voor de Geallieerden aanvaardbaar was. 

Op andere vlakken werkten de Nederlandse regering en de NOT zelfs zo nauw samen 
dat de grenzen tussen hen beiden begonnen te vervagen. Dat blijkt uit hoofdstuk 5, waarin 
de  institutionele  inrichting van de Nederlands‐Duitse handel aan bod komt. Deze kwam tot 
stand  in  1915,  als  reactie  op  het  feit  dat Duitse  en Oostenrijkse  opkopers,  nu  overzeese 
markten voor hen vrijwel onbereikbaar waren, in het neutrale buurland alles opkochten wat 
er te krijgen viel en daarvoor hoge prijzen betaalden. Vooral levensmiddelen waren in trek, 
en  Nederlandse  boeren  lieten  daarom  zowel  de  thuis‐  als  de  Britse  markt  schieten  en 
richtten  zich vrijwel exclusief op Duitsland, dat haar  tariefmuren omver had getrokken en 
bovendien  gemakkelijker  bereikbaar was  dan  het  door  een  in  oorlogstijd  gevaarlijke  zee 
omgeven  Groot‐Brittannië.  Bovendien  was men  bang  dat  Berlijn  het  feit  dat  Nederland 
afhankelijk was van enkele grondstoffen die alleen Duitsland kon  leveren (waaronder staal, 
steenkool en verfstoffen) zou gebruiken om Nederland te dwingen goederen te exporteren 
die  zij eigenlijk  kon of wilde missen, bijvoorbeeld omdat deze onder NOT‐contract waren 
ingevoerd. Minister Loudon stelde daarom voor om een Commissie voor de Commissie voor 
het Handelsverkeer met het Buitenland (CHB) op te richten, waarin vertegenwoordigers van 
diverse  regeringsdepartementen,  boeren‐  en  nijverheidsorganisaties  en  de  NOT 
vertegenwoordigd waren. Zij zouden samen beslissen wat en hoeveel er naar Duitsland kon 
worden uitgevoerd, en welke goederen  zij daarvoor  in  ruil wilden. De CHB was een nauw 
samenwerkingsverband  tussen  overheid  en  bedrijfsleven,  maar  de  leidende  figuren 
behoorden  tot  de  laatste  groep:  NOT‐bestuursleden  A.G.  Kröller  en W. Westerman,  en 
boerenvoorman J.Th. Linthorst Homan. 

Maar het CHB‐systeem functioneerde niet lang. Dat lag allereerst aan het feit dat de 
NOT‐bestuursleden  Kröller  en Westerman  beiden  tot  de  “Rotterdamse”  groep  binnen  de 
Trustmaatschappij  behoorden:  Kröllers  bedrijvenconglomeraat  had  grote  belangen  in  de 
Centrale  Landen,  welke  voor  een  belangrijk  deel  door  Westermans  Rotterdamsche 
Bankvereeniging  werden  gefinancierd.  Kröller  en  Van  Aalst  waren  daarbij  zowel  op  het 
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persoonlijke als op het professionele vlak bittere rivalen, en de eerste moest door minister 
Treub  (die graag  zag dat “Amsterdam” en “Rotterdam” vrede  sloten) worden overgehaald 
om zich überhaupt met de NOT in te laten. Daarnaast was de Duitse publieke opinie bepaald 
niet op de hand van de NOT, waardoor Kröller en Westerman hun kans schoon zagen zich zo 
ver  mogelijk  van  de  Uitvoerende  Commissie  te  houden.  Zodoende  verzwakte  de 
coördinerende functie van de CHB. 

Erger nog was het  feit dat de nieuwe minister van LNH, F.E. Posthuma, wijzigingen 
doorvoerde  in het systeem dat door zijn voorganger was ontworpen om te voorkomen dat 
boeren alles naar Duitsland  zouden uitvoeren. Treub had de praktische uitvoering van dit 
systeem zoveel mogelijk in handen van boeren zelf gelaten, maar had hen wel verplicht om 
met ambtenaren te overleggen over hoeveel er mocht worden uitgevoerd, en hoeveel er in 
Nederland zelf moest blijven om prijsstijgingen te voorkomen. Posthuma was er echter van 
overtuigd  dat  belanghebbenden  zelf  veel  in  staat  om  hun  productie‐  en 
exportmogelijkheden  in  te  schatten:  de  regering  had  daartoe  immers  alleen  de  foutieve 
vooroorlogse  statistiek  tot haar beschikking. Bovendien  achtte hij de boeren  zelf beter  in 
staat  om misbruik  op  te  sporen  en  frauders  te  straffen.  Tenslotte was  zijn  relatief  kleine 
ambtenarencorps al  zwaar overbelast, en paste minder overheidsingrijpen beter bij  zowel 
het neutraliteitsbeleid als de laissez faire‐filosofie van de links‐liberale regering‐Cort van der 
Linden.  Posthuma’s  Vereenigingen  kenden  echter  twee  fatale  tekortkomingen.  Allereerst 
waren consumenten niet  in het besluitvormingsproces betrokken en werden hun belangen 
dus ook niet behartigd. En daarnaast waren de Vereenigingen volledig zelfstandig: ze werden 
dus niet geïncorporeerd in het CHB‐overlegsysteem (vergelijk figuren 5.1 en 5.2). 

In  hoofdstuk  6  wordt  besproken  hoe  dit  voor  grote  problemen  zorgde  toen  de 
economische oorlog  tussen Geallieerden en Centralen  verder escaleerde. Vanaf de  zomer 
van  1915  zette  de  Britse  regering  de  Uitvoerende  Commissie  onder  druk  om  de 
landbouwexporten  naar Duitsland  te  verminderden.  Londen  redeneerde  namelijk  dat  die 
exporten “geproduceerd” werden dankzij de  import van  landbouwhulpstoffen van overzee, 
en daarmee een  schending van het Agreement vormden. De NOT was het weliswaar niet 
met deze redenatie, maar vond desondanks dat het van belang was om de landbouwuitvoer 
naar het oosten  te verminderen. De Uitvoerende Commissie was namelijk bang dat na de 
oorlog de verlaten Britse markt aan anderen vergeven zou worden, terwijl Duitsland, evenals 
het  voor  1914  had  gedaan,  opnieuw  hoge  tariefmuren  zou  optrekken  om  de  eigen 
landbouwers  te beschermen. Maar Posthuma  zag de  zaken  anders. Volgens hem  zou het 
Britse Empire na de oorlog een gesloten economisch blok vormen en zouden de Britten hun 
landbouwproducten uit Australië en Canada betrekken. Duitsland was volgens hem juist het 
natuurlijk afzetgebied voor de Nederlandse landbouwers. 

Om Posthuma  voor het blok  te  zetten  kondigde de UC  geen  landbouwhulpstoffen 
meer  te  importeren  totdat haar wensen werden  ingewilligd. De  landbouwminister besloot 
daarop – zonder met zijn collega van Buitenlandse Zaken te overleggen – dat de regering zelf 
landbouwhulpstoffen zou vervoeren en distribueren, zonder tussenkomst van de NOT. Maar 
omdat de regering gebonden bleef aan de voorwaarden van de Akte van Mannheim, kon zij 
geen effectieve  garanties  tegen doorvoer naar Duitsland bieden. Dat  viel de Geallieerden 
ook  op  toen  door  de  regering  geïmporteerd  maïs  in  bezet  België  belandde.  De  Britse 
regering reageerde als gestoken, en hield alle schepen met regeringslading tegen totdat alle 
import weer aan de NOT werd geconsigneerd en de  landbouwexport naar het oosten sterk 
werd teruggebracht. Loudon, tot wie de Britten zich hadden gewend, kon echter niets doen: 
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ingrijpen  in  het  vrije‐marktproces  ten  gunste  van  één  van  de  oorlogvoerende  partijen 
vormde immers een ernstige neutraliteitsschending. Het drievoudig conflict tussen de NOT, 
Posthuma en de Geallieerden kreeg nog een extra dimensie doordat de Landbouwminister 
werd aangemoedigd het  spel  zo hard mogelijk  te  spelen door Kröller, die vreesde dat  zijn 
bedrijfsbelangen  in Chileense nitraten en Argentijns maïs ernstig geschaad zouden worden 
als de NOT, in overeenstemming met de Britse wensen, de import zou terugschroeven en zo 
de Nederlandse uitvoercapaciteit naar Duitsland zou verminderen. 

Om de patstelling  te doorbreken onderhandelde de NOT met de Britten over  een 
compromisvoorstel, waarbij de Nederlandse import van landbouwhulpstoffen en dus ook de 
export  gehandhaafd  zouden  blijven,  maar  de  Britten  de  helft  van  het  daarvan 
geproduceerde  landbouwsurplus  zou  worden  aangeboden.  Daarvoor  zouden  zij  de  hoge 
“Duitse” prijzen moeten betalen, maar om  te voorkomen dat deze al  te  zeer op de Britse 
begroting  zouden  drukken  zorgde  Van  Aalst  ervoor  dat  zijn  collega‐bankiers  Londen  een 
grote  lening  aanboden.  De  Britten  en  ook  de  Nederlandse  boeren,  die  vreesden  zonder 
Anglo‐Nederlandse overeenkomst voortaan verstoken te blijven van de aanvoer van veevoer 
en kunstmest, gingen akkoord. Om het Agricultural Agreement uit te voeren, richtten enkele 
landbouworganisaties op 29  juni 1916 het Landbouw Export Bureau op. Vervolgens zorgde 
Kröller, die inzag dat het gesloten akkoord ook zijn bedrijven weer de mogelijkheid bood om 
nitraten  en  maïs  te  importeren,  er  voor  dat  Posthuma  zijn  verlies  erkende  en  een 
wapenstilstand met de NOT sloot. 

Het  LEB  bleek  echter  al  snel  niet  in  staat  om  het  Agricultural  Agreement  met 
betrekking op export naar Groot‐Brittannië uit te voeren. Dat lag vooral aan het feit dat het 
LEB  formeel  de  Vereenigingen,  die  liever  naar  Duitsland  bleven  exporteren,  niet  kon 
dwingen  hun  beleid  aan  te  passen.  Daarom  werd  besloten  tot  de  oprichting  van  de 
Bijstandscommissie,  die  van  Posthuma  brede  bevoegdheden  op  het  gebied  van 
landbouwproductie en ‐distributie kreeg. Deze Bijstandscommissie werd geleid door Kröller, 
de  voornaamste  vertrouweling  van  Posthuma.  Dit was waarschijnlijk  het  gevolg  van  een 
onderlinge afspraak tussen Posthuma, die zo een doekje voor het bloeden kreeg, en Loudon, 
die in ruil het LEB net zo stilzwijgend mocht steunen als de NOT. Loudon vond echter wel dat 
er ook met Duitsland een landbouwakkoord gesloten moest worden. 

Deze wens  kwam  voort  uit  het  feit  dat Duitsland  bij machte was  het  Agricultural 
Agreement te torpederen door duikboten in te zetten tegen de landbouwtransporten tussen 
Nederland en Groot‐Brittannië. De Duitse  regering was echter, gelukkig voor NOT,  LEB en 
Loudon,  bereid  onder  bepaalde  voorwaarden  te  praten  over  een  vermindering  van  de 
landbouwimport, die namelijk  flink begonnen te drukken op de Duitse  financiële middelen 
hetgeen  zich  onder  andere  uitte  in  een  sterk  gedaalde  waarde  van  de  Reichsmarkt  en 
opzichte van de gulden. Duitse bankiers onderhandelden daarom met Van Aalst en andere 
bankiers  over  een  lening,  die  zij  bereid  waren  te  verlenen  (tegen  een  aardig 
rentepercentage,  uiteraard)  in  ruil  voor  erkenning  van  het  Agricultural  Agreement. 
Uiteindelijk  kon  er  een  regeling  worden  gemaakt  waarbij  de  andere  helft  van  het 
Nederlandse  landbouwsurplus  aan  de  Duitsers  werd  beloofd  in  combinatie  met  lagere 
prijzen  en  een  forse  lening,  in  ruil  voor  de  facto  Duitse  erkenning  van  het  LEB‐
landbouwakkoord en leveranties industriële grond‐ en hulpstoffen. 

In hoofdstuk 7 staan de betrekking  tussen de NOT en zowel de Nederlandse als de 
Britse regering centraal. De verhouding tussen NOT en Londen waren gedurende 1915 zeer 
goed  te nemen, en ook  inzake het Agricultural Agreement werkten de  twee nauw  samen. 
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Maar gedurende 1916 waren de onderlinge verhoudingen flink bekoeld. Dat lag eraan dat de 
belangen van beide partners  in het Agreement    steeds verder uit elkaar gingen  lopen. De 
Britse  regering,  die  flink  onder  druk  stond  van  pers,  leger  en  vloot  om  Duitslands 
duimschroeven zo ver mogelijk aan te draaien, hield steeds minder rekening met de wensen 
en  verlangens  van  de  NOT.  Enkele  van  de  concessies  aan  de  Trustmaatschappij  gedaan 
werden  zelfs unilateraal  ingekort of –getrokken. De Uitvoerende Commissie was hier  zeer 
ontdaan  over,  niet  alleen  omdat  er  grote  economische  belangen  aan  die  concessies 
verbonden waren maar ook omdat  ze  symbool  stonden voor het  feit dat de  stem van de 
Nederlandse handel gehoord werd in Londen. Bovendien probeerde de Britse regering haar 
blokkade in te zetten om haar eigen economische belangen te dienen, hetgeen niet zelfden 
botste  met  Nederlandse,  of  zelfs  specifiek  “Amsterdamse”  belangen.  Tenslotte  werden 
gedurende 1916 ook de persoonlijke banden  tussen NOT en de Britse  regering, vooral die 
tussen  de  nauw  samenwerkende  Francis Oppenheimer  en  Joost  van  Vollenhoven,  losser, 
overigens  buiten  hun  eigen  schuld. Van Vollenhovens  nieuwe  baan  bij De Nederlandsche 
Bank hield  in dat hij het opperbevel over de NOT exclusief aan de weerbarstiger Van Aalst 
moest  overlaten,  terwijl  de  vrijheid  van  handelen  van  de  in  Duitsland  geboren  jood 
Oppenheimer door zijn steeds wantrouwiger superieuren op het Foreign Office danig werd 
ingeperkt. Desondanks  kwam  het  Agreement  niet  in  gevaar.  Zowel  de NOT  als  de  Britse 
regering wilde niet tot het uiterste gaan om hun zin door te drijven uit angst voor een breuk 
in  de  onderlinge  verhoudingen  die  voor  beide  partijen  verstrekkende  economische, 
politieke, humanitaire en zelfs militaire gevolgen zou kunnen hebben. 

De verhouding tussen NOT en de Nederlandse regering kende een sterk schizofreen 
element.  Want  terwijl  de  Uitvoerende  Commissie  met  de  regering  ruziede  over 
landbouwexporten, werd zij door diezelfde regering  in andere gevallen stevig ondersteund. 
Zo  stelde  Loudon  zijn  ambtenaren  ter  beschikking  van  de  NOT  om  persberichten  te 
verspreiden en zelfs op te stellen waarin de Trustmaatschappij tegen aanvallen door Duitse 
kranten  werd  verdedigd!  In  hoofdstuk  7  staan  ook  enkele  voorbeelden  van  de  steeds 
toenemende  institutionele  complexiteit  die  in  Nederland  tijdens  de  Eerste Wereldoorlog 
plaatsvond.  Steeds  toenemende  economische  druk  van  zowel  de  Geallieerden  als  de 
Centralen  leidde  tot allerlei  ingewikkelde deals, waarin naast de NOT en de  regering vaak 
ook  één  of  meerdere  Crisisinstellingen  bij  betrokken  waren.  Dit  zorgde  er  voor  dat  de 
uitvoering  van  deze  overeenkomsten  veel  foutgevoeliger,  en  het  bereiken  van  consensus 
over de uit te zetten koers steeds moeilijker werd. 

De moeizame verhoudingen tussen NOT en de Nederlandse en Britse regeringen en 
het  steeds  ingewikkelder  wordende  institutionele  raamwerk  speelden  tijdens  de  laatste 
twee  oorlogsjaren  –  in  dit  boek  geanalyseerd  in  hoofdstukken  8  en  9  –  een 
allesoverheersende  rol.  Dat  bleek  toen  voor  de  laatste  keer  de  economische  oorlog  een 
dramatische  wending  nam.  Want  in  februari  1917  besloot  de  Duitse  regering  haar 
onderzeebootcampagne  op  te  voeren  met  als  doel  alle  handel  op  of  met  de  westerse 
Geallieerden, die  sterk afhankelijk waren van overzeese aanvoer, onmogelijk  te maken.  In 
feite  verbood de Duitse  regering  alle  schepen, ook neutrale, de  toegang  tot de Britse  en 
Franse kust. Om te voorkomen dat neutralen zouden toegeven aan de Duitse druk, verbood 
de Britse Admiraliteit alle neutrale  schepen die begin  februari 1917  in havens binnen het 
Empire  lagen  uit  te  varen,  tenzij  een  gelijkwaardig  schip  terug  zou  komen.  De  Britten 
oefenden  extra  druk  uit  door  het  verstrekken  van  bunkerkolen  afhankelijk  te maken  van 
wederdiensten  in de vorm van scheepsruimte: omdat het Britse rijk bijna alle kolenstations 
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op de routes naar Indië en Amerika beheerste, had zij hiermee een troefkaart in handen. Dat 
werd  een  des  te  groter  probleem  omdat  het weer  in  Europa  gedurende  de  laatste  twee 
oorlogsjaren  heel  slecht  was.  De  agrarische  productie  zakte  daardoor  in,  waardoor 
Nederland steeds afhankelijker werd van leveranties uit de VS, dat nog wel een surplus aan 
onder andere graan produceerde. De VS hadden echter  in april 1917 Duitsland de oorlog 
verklaard, en uitvoer naar neutralen aan banden gelegd totdat zij alle handelscontacten met 
Duitsland verbraken.  

De  geallieerde  en  Amerikaanse  reacties  op  Duitslands  onderzeebootoorlog,  die  in 
feite  al  het  Nederlandse  scheepvaartverkeer  afhankelijk  maakten  van  hun  goedkeuring,  
troffen niet alleen de NOT maar ook de Nederlandse regering. Dat had te maken met het feit 
dat in januari 1917 het parlement de door Posthuma ingediende Schepenvorderingswet had 
goedgekeurd, die zijn departement  in staat stelde scheepsruimte op  te eisen om zo  tegen 
lage prijzen levensmiddelen aan te kunnen voeren. Kröller werd door Posthuma opgedragen 
om  deze  nieuwe  wet  uit  te  voeren  en  werd  zo,  in  combinatie  met  zijn  rol  in  de 
Bijstandscommissie, één van de machtigste mannen van Nederland. 
Toen de NOT daarom onderhandelingen opende met de Britten over een ruil van door de 
Geallieerden  te  gebruiken  Nederlandse  scheepsruimte  voor  uitvaartpermissies  en 
bunkerkolen, was ook de Nederlandse regering partij bij de gesprekken. Om de Geallieerde 
tegenvoorstellen  te  bespreken,  vormde  de  NOT  bovendien  een  Commissie  voor  de 
Scheepvaart,  waarin  ook  afgevaardigden  van  de  grote  Nederlandse 
scheepvaartmaatschappijen aanzaten. Deze nieuwe Commissie bood bovendien tegenwicht 
aan Kröllers toenemende controle over de Nederlandse scheepvaart. Maar al snel vlogen de 
verschillende Nederlandse belanghebbenden en Crisisinstellingen elkaar  in de haren omdat 
zij het niet  eens  konden worden over de  ter beschikking  te  stellen hoeveelheid  tonnage. 
Bovendien wilde de NOT zo snel mogelijk een regeling treffen met de Britten, terwijl zowel 
Posthuma  als  Loudon  garanties  van de Geallieerden en de Amerikanen wilden  afwachten 
over de beschikbaarstelling van bunkerkolen én de opheffing van het embargo. 
  Gefrustreerd  over  de  tegenwerking  van  de  regering,  kwaad  over  het  feit  dat  de 
Britten het Agreement  schonden – de UC  verkeerde  in de  veronderstelling dat de Britten 
daartoe de Amerikanen hadden overgehaald hun handelsembargo  in te stellen – en  in een 
poging om de onderhandelingen een nieuwe impuls te geven, besloot Van Aalst dat de NOT 
zou gaan staken. Al het contact met de Geallieerden werd verbroken totdat het Agreement – 
waarin was  vastgesteld  dat  aan  de NOT  geconsigneerde  goederen  de  blokkade mochten 
passeren  –  in  ere  zou worden  hersteld.  Hoewel  de  Britse  regering  bereid was  tot  enige 
concessies aan de Trustmaatschappij en met de Amerikanen wilde onderhandelen over het 
embargo,  zorgden  Van  Vollenhoven  en Oppenheimer  er  samen  voor  dat  het  zo  ver  niet 
hoefde te komen. Zij waren namelijk bang dat Van Aalst niet bereid zou zijn enige vorm van 
gezichtsverlies  te  leiden  en  manoeuvreerden  hem  daarom  in  een  positie  waarin  het 
opblazen van de NOT hem persoonlijk schade zou doen. 
  Daarmee woei de NOT‐staking schijnbaar zonder resultaat over. Achter de schermen 
veranderde  er  wel  degelijk  één  en  ander.  Zo  bleek  Loudon  bereid  om  zijn  aarzeling  te 
onderhandelen  te  laten varen, en werd binnen de Britse  regering besloten er alles aan  te 
doen de NOT te behouden: zij was en bleef niet alleen economisch van groot belang, maar 
ook op politiek terrein was zij onmisbaar als tegenwicht tegen de “Duitsgezinde” Kröller en 
Posthuma.  Dit  zorgde  er  mede  voor  dat,  na  een  aarzelend  begin,  de  verschillende 
Nederlandse onderhandelaars  tot een overeenstemming kwamen die het mogelijk maakte 



 

449 

 

om  onderhandelingen  te  beginnen  met  zowel  de  Geallieerden  als  de  Amerikanen,  die 
daartoe  in  december  1917  in  Londen  bijeen waren  gekomen. Na  besprekingen  over  alle 
aspecten  van  de  handel  en  scheepvaart  brachten  de  onderhandelaars  een  voorstel mee 
terug  naar  Den  Haag  voor  overleg  met  de  NOT,  de  regering  en  alle  andere  betrokken 
Crisiscommissies, daartoe verenigd  in een door  Loudon  speciaal opgezette Commissie Ad‐
Hoc.  De  voorstellen  voor  een  algemeen  economisch  akkoord  tussen  Nederland,  de 
Geallieerden  en  de  VS  hielden  in  dat  een  deel  van  de  Nederlandse  vloot  zou  worden 
verhuurd in ruil voor brandstof en lading ten bate van het resterende deel. Het ladingaanbod 
in  de VS  hing  af  van  de mate waarin Nederland  de  handel met Duitsland  zou  beperken. 
Maar, besloot de Commissie Ad‐Hoc, omdat Duitsland  alleen  in  staat was om belangrijke 
industriële  grondstoffen  te  leveren, was  een  complete  exportstop  geen  optie.  Terwijl  de 
Commissie worstelde met het opstellen van een antwoord aan de VS en de Geallieerden, 
lekte Loudon de conceptvoorstellen naar Berlijn met de goede bedoeling hen volledig op de 
hoogte te houden. Dit creëerde bij de Duitse regering echter de indruk dat Nederland al een 
principeakkoord met de Geallieerden en de VS getekend had, waarna zij de hakken  in het 
zand zette. De Commissie Ad‐Hoc kwam er daarna helemaal niet meer uit. Op 20 maart 1918 
hadden de Geallieerden en de VS genoeg van het wachten en besloten het  recht  in eigen 
hand  nemen  en  alle  Nederlandse  schepen  die  sinds  begin  1917  in  hun  havens  lagen 
brutaalweg in beslag te nemen. 
  Op dat moment  lag de overzeese handel van Nederland al meer dan een  jaar bijna 
helemaal stil. In combinatie met de mislukte oogsten zorgde dit er voor dat de Nederlandse 
landbouwexport naar Duitsland en Oostenrijk‐Hongarije flink was gedaald. In een poging om 
zoveel mogelijk  druk  te  zeggen,  centraliseerde  de Duitse  regering  begin  1917  alle  im‐  en 
export, waarbij  de  vrije markt  geheel werd  uitgeschakeld  en  elke  handel  die  niet  in  het 
belang  was  van  de  Duitse  oorlogseconomie  geblokkeerd.  De  Duitse  inkooporganisatie 
slaagde er vervolgens in om de verschillende Vereenigingen tegen elkaar uit te spelen door 
de één  te dreigen producten  van de  ander  te  kopen  als de prijzen niet drastisch werden 
verlaagd. Daarbij zorgden ze er wel voor om niet onder de Nederlandse marktprijs te gaan 
zitten,  waardoor  de  Vereenigingen  hemel  en  aarde  bleven  bewegen  om  maar  zoveel 
mogelijk uit te voeren en de thuismarkt verwaarloosden. 
  Treub  haalde  Posthuma  daarom  over  dat  het  uitvoersysteem,  dat  sinds  1915  had 
gewerkt maar continu van binnenuit was verzwakt, te vervangen door een nieuwe centrale 
organisatie,  die  als  tegenhanger  voor  de  Duitse  inkoopcentrale  kon  dienen.  De  twee 
ministers  stuurden  daarop  een  voorstel  naar  alle  Crisisinstellingen  om  een  nieuw  privaat 
bedrijf op te richten dat de verantwoordelijkheid zou krijgen over alle Nederlandse (primair 
agrarische) export, evenals de  financiële component daarvan  (het verlenen van kredieten). 
Dit  nieuwe  bedrijf  –  de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij  –  zou  evenals  de NOT  door 
mensen uit het bedrijfsleven worden bestuurd, maar er zou nauwere samenwerking zijn met 
de betrokken departementen. Van Aalst ontdekte echter een samenzwering van Posthuma 
en Kröller om de NUM  te “kapen” en de  rol van de NOT daarin  te minimaliseren door de 
Bijstandscommissie tot NUM‐bestuur om te vormen. 
  Om  de  samenzwering  aan  het  licht  te  brengen,  publiceerde  Van  Aalst  de,  in  het 
diepste geheim door Kröller en Posthuma gewijzigde, statuten van de NUM. De controverse 
die dit veroorzaakte bereikte ook het parlement, wiens  leden begonnen  te  twijfelen of de 
bedrijfsvorm wel de goede was voor de nieuwe “Exportcentrale”, zeker als zo’n bedrijf zou 
leiden onder de conflicten die de “Crisisinstellingen” nu ook al teisterden, zoals dat tussen 
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Kröller en Van Aalst. Sommige parlementsleden stelden zelfs dat de regering de taken van 
bijvoorbeeld  de  Vereenigingen  maar  ook  de  NOT  moest  overnemen,  omdat  door 
belanghebbenden  bestuurde  ondernemingen  uiteindelijk  alleen  het  eigenbelang  van  hun 
bestuurders na zouden  jagen. De regering stelde echter dat zij geen reden zag haar tot nu 
toe gevolgde beleidslijn zou wijzigen, waarbij de ministers dezelfde argumenten herhaalden 
die  ze  al  vanaf  het  begin  van  de  oorlog  hadden  gebezigd:  belanghebbenden  werkten 
efficiënter,  goedkoper  en  “neutraler”  dan  nieuw  te  creëren  regeringsinstellingen. 
Uiteindelijk werd besloten dat de nieuwe maatschappij onder controle van zowel Treub als 
Posthuma zou worden geplaatst, waarmee het parlement zich voorlopig  tevreden  toonde. 
Uiteindelijk werd de NUM op 15 oktober 1917 opgericht.  
  Kröller en Posthuma hadden echter achter de schermen een nieuw plan opgezet om 
de  controle  stevig  in  eigen  handen  en  uit  die  van  de NOT  en  haar  bondgenoot  Treub  te 
houden.  Kröller  werd  door  “zijn”  minister  aan  het  hoofd  gesteld  van  een  nieuw 
onderministerie van Crisiszaken, en kreeg zodoende nog meer zeggenschap over productie, 
export,  distributie  en  scheepvaart  dan  hij  al  had.  Posthuma’s  plan  was  om  het 
Crisisministerie in te zetten als een alternatief voor de NUM en de NOT, omdat hij Treub en 
Van Aalst – en hun plannen voor de Nederlandse economie – zeer wantrouwde. Al snel leek 
zijn idee vruchten af te werpen: Kröller wist in de herfst van 1917 dankzij zijn nieuwe positie 
de  onderhandelingen  met  de  Duitse  regering  naar  zich  toe  te  trekken  en  een 
handelsakkoord  te  sluiten  waarbij  vastgestelde  hoeveelheden  Nederlandse 
voedingsmiddelen en nieuwe kredieten werden geruild tegen Duitse kolen en staal. Treub en 
de NOT verzetten zich tegen de nieuwe overeenkomst omdat Duitsland minder bood maar 
meer  kreeg;  de  NOT  probeerde  zelfs  de  hulp  van  de  Britten  in  te  roepen  om  de 
overeenkomst te saboteren, maar hun hulp kwam te laat. Uiteindelijk hadden zij geen keus 
dan het resultaat van de onderhandelingen te accepteren, omdat voor het Duitse steenkool 
voor verwarmings‐ en industriële doeleinden onmisbaar was. 
  Een  gevolg  van  de mislukte  onderhandelingen was wel  dat  de  sluimerende  ruzie 
tussen Treub en Posthuma nu in de volle openbaarheid kwam. Voor pers en parlement werd 
het daarna glashelder dat zowel de ministers als de Crisisinstellingen diep verdeeld waren 
over  het  te  volgen  beleid.  De  Tweede  Kamer  eiste  eenheid, maar  volgens  Cort  van  der 
Linden was dat onmogelijk: hij had de mogelijkheden noch de wens om de  verschillende 
leden van zijn extra‐parlementaire kabinet te dwingen één door hem uit te zetten politieke 
lijn te volgen. Het parlement ging vervolgens op zoek naar een ander slachtoffer en vond die 
in de Crisisinstellingen. Kröller werd, op uitdrukkelijk verzoek van de Kamer, op 1 april 1918 
naar huis gestuurd en de “Vereenigingen” – die de schuld kregen voor het steeds nijpender 
voedselgebrek  –  omgevormd  tot  Rijksbureaus  onder  directe  verantwoordelijkheid  van 
Posthuma’s ministerie. 
  De NOT was aanvankelijk zeer tevreden over deze hervormingen, maar al snel bleek 
dat Kröllers vervanger op Crisiszaken, M.M. Schim van der Loeff, nog minder bereid was met 
de  NOT  samen  te  werken  dan  zijn  voorganger:  Posthuma  leek  erop  gebrand  de 
Trustmaatschappij weg te krijgen en Schim van der Loeff was daarbij graag bereid te helpen. 
Ook de Duitsers zetten min of meer tegelijkertijd de aanval in: nu een overeenkomst tussen 
de Nederlanders en de Geallieerden verder weg leek dan ook, eisten zij als sine qua non voor 
verdere onderhandelingen dat de NOT haar activiteiten  tijdens de oorlog  zou  inperken en 
erna  per  direct  zou  staken.  De  dagen  van  de  NOT  leken  geteld,  zelfs  Loudon  stelde 
voorzichtig voor dat de tijd wellicht gekomen was haar te vervangen door een “neutraler” 
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regeringsinstituut dat ook de goedkeuring van de Duitsers kon wegdragen. De regering en de 
NOT kregen het daarna uit de  stok, en ook de Geallieerden en de Amerikanen  leken niet 
meer te weten wat ze met de Nederlanders aan moesten. De Duitsers bleven ondertussen, 
aangemoedigd door het  (schijnbare) succes van hun Lenteoffensief  in 1918, steeds hogere 
eisen stellen. Dit alles resulteerde in een totale patstelling, die Nederland zowel politiek als 
economisch de das om dreigde te doen. 
  Daar kwam pas verandering  in  toen  in september 1918 het  tij keerde en de oorlog 
binnen afzienbare tijd  in het voordeel van de Geallieerden en de VS  leek te zullen worden. 
Bovendien was  in september  in Nederland een nieuw  (parlementair) kabinet geïnstalleerd. 
De  nieuwe  ministers  van  LNH  en  Buitenlandse  Zaken  besloten  vrijwel  onmiddellijk 
institutionele  hervormingen  door  te  voeren  in  het  systeem  van  Crisisinstellingen  en 
Rijksbureaus. De meest invloedrijke hervorming was de oprichting van de zogenaamde Raad 
van Bijstand, waarin de kopstukken van alle Crisisinstellingen  figureerden en welke dienst 
deed als adviserend en uitvoerend orgaan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu 
alle  neuzen  dezelfde  kant  op  gezet  waren,  kon  eindelijk  –  en  met  succes  –  worden 
onderhandeld over een General Agreement met de Geallieerden en de VS. De NOT werd, 
mede op instigatie van de Britse regering, verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van 
grote delen van het nieuwe economische akkoord, dat de Nederlandse overzeese handel en 
scheepvaart na anderhalf jaar stilstand opnieuw mogelijk maakte. Maar tegelijkertijd had de 
NOT haar onafhankelijkheid vrijwel geheel verloren: zowel de nieuwe Nederlandse regering 
als de zegevierende Geallieerden hadden haar bewegingsvrijheid danig ingeperkt. Omdat de 
NOT, evenals de andere Crisisinstellingen,  in het parlement en bij het grote publiek danig 
impopulair was  geworden,  kon de UC niet wachten om de  stekker  er uit  te  trekken. Dat 
moment brak aan toen de Geallieerden met Duitsland het Verdrag van Versailles sloten, dat 
de (economische) oorlog tussen beide kampen formeel beëindigde. 
  Op basis van de informatie uit deze hoofdstukken heb ik enkele conclusies getrokken 
over het besluitvormingsproces binnen de NOT en haar verhouding tot de eigen en de twee 
belangrijkste oorlogvoerende regeringen en de andere Crisisinstellingen. Allereerst blijkt uit 
mijn boek dat de NOT in feite bestuurd werd door UC‐leden Van Aalst en Van Vollenhoven, 
die een “Amsterdamse” agenda nastreefden. De andere NOT‐bestuursleden maakten geen 
gebruik van hun vetorechten, zelfs al waren ze het niet altijd eens met de gang van zaken. 
Want  zelfs  de  “Rotterdamse”  NOT‐bestuursleden  moesten  erkennen  dat  de  inherente 
voordelen die de NOT de deelnemende bedrijven  (banken die profiteerden  van het NOT‐
contractsysteem  en  scheepvaartmaatschappijen  die  zonder  NOT  niet  zouden  kunnen 
uitvaren) zo groot waren dat het onverantwoord zou zijn de stekker er uit te trekken. Ten 
tweede heb ik laten zien dat de verhouding tussen de Nederlandse regering en de NOT veel 
complexer  was  dan  tot  nu  toe  werd  aangenomen.  De  NOT  werd  deels  opgericht  door 
kabinetsleden  Loudon  en  Treub,  die  haar  ook  tijdens  de  oorlog  bleven  steunen.  Maar 
tegelijkertijd  werkten  elementen  binnen  datzelfde  kabinet  de  NOT  actief  tegen.  Dit  is 
indicatief voor het zwalkende beleid dat de regering‐Cort van der Linden op handelspolitiek 
en economisch terrein tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde, en welke ook terugsloeg op 
het  hele  apparaat  aan  Crisisinstellingen.  Ten  derde  heb  ik  aangetoond  dat  de 
verstandhouding  tussen  de NOT  enerzijds  en  de  Britse  én Duitse  regeringen  niet  primair 
bepaald werd door sym‐ of antipathiën, maar door realisme. Uiteraard was men in Duitsland 
niet dol op de NOT – pers en publiek noemden haar pro‐Brits – maar Berlijn realiseerde dat 
zij  de  NOT  nodig  hadden:  zonder  de  Trustmaatschappij  kon  Nederland  immers  geen 
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landbouwsurplus  produceren  en  zonder  haar  bestuurders  kon  Duitsland  geen  kredieten 
krijgen of na de oorlog goederen van en naar Indië vervoeren. Pas toen die voordelen leken 
weg te vallen, ondernam Duitsland een aanval op de NOT. De doelstellingen van de Britse 
regering en de NOT waren aanvankelijk goed verenigbaar, maar zelfs toen de belangen uit 
elkaar  gingen  lopen  bleven  beide  partijen  zich  bewust  van  de  noodzaak  de  onderlinge 
betrekkingen geen gevaar te  laten  lopen.  In 1917 en 1918 waren het vanuit Londen vooral 
politieke, geen economische overwegingen die daarbij de doorslag gaven. Tenslotte heb ik in 
dit boek willen laten zien dat de NOT een belangrijke rol speelde in het bewerkstellingen van 
een grote mate van continuïteit tussen de “gouden jaren” van voor 1913 en de economische 
boom van de  jaren twintig. De NOT zorgde er middels haar rantsoeneringen en distributies 
voor dat bestaande verhoudingen bewaard bleven, voorkwam zij dat opportunistische start 
ups  de markt  konden  verpesten  en  garandeerde  zij maximale werkgelegenheid.  De  NOT 
zorgde er ook indirect voor dat economische politiek een belangrijk politiek strijdpunt werd, 
en als waardevol experiment voor de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waar 
in later jaren nog veel profijt van zou worden geplukt. 
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Summary in English 
 
This  book  concerns  itself with  the  Netherlands  Oversea  Trust  Company, which  played  a 
highly significant role  in Dutch political and economic  life during the remainder of this war, 
serving  as  both  an  unofficial  diplomatic  channel  between  the  Netherlands  and  the 
belligerents  and  as  a  powerful  supervisory  body  controlling  large  swathes  of  the  Dutch 
economy.  Central  to  this  book  are  issues  regarding  the  formation  of  policy  within  this 
organisation. Who  controlled  it,  and  to what  end? Moreover, was  the NOT  a  completely 
independent organisation, or was  its freedom of action restricted by other parties, such as 
the Dutch Government?  Finally,  this book delves  into  the manifold  relationships between 
the NOT and  the other  “Crisis Committees”,  the   both public and private  institutions  that 
were tasked to deal with economic difficulties arising out of the war. 

The NOT’s  foundation  is  intrinsically  linked with Dutch dependence on  its overseas 
trade, as I showed in the first chapter. In the decades before the First World War, the Dutch 
agricultural  sector,  for  instance, came  to be heavily export‐orientated. Britain emerged as 
the most  important market  for  Dutch  vegetables, meat  and  dairy  products,  its  German 
counterpart  having  become  increasingly  inaccessible  due  to  the  enactment  of  a  series  of 
laws  protecting  native  German  agriculture.  Meanwhile,  the  Netherlands’s  advanced 
agricultural sector became dependent on the  import of fodders and fertilizers. But Holland 
was  not  just  an  agricultural  powerhouse;  its  economy was  quite  varied,  especially  for  a 
country so small  in size. The river Rhine, which  linked the German  industrial basin with the 
North  Sea,  allowed  the  Netherlands  to  become  a  major  European  trading  hub,  and 
Rotterdam  the  gateway  to  Central  Europe.  The  1868  Rhine  Shipping  Treaty  between  the 
Netherlands  and  Germany  cemented  the  symbiotic  relationship  between  Rotterdam  and 
Ruhr, by eliminating all tariffs on the river Rhine and making all transit trade to and from the 
North Sea via the Netherlands permanently “free” from government interference. The ease 
with which goods were transported through the Netherlands is reflected in the inaccuracy of 
Dutch  trade  statistics:  there was hardly any  reliable data distinguishing  transit  trade  from 
imports  for Dutch  use  proper.  The Netherlands  East  Indies were  an  important  source  of 
trade  as  well.  From  1904  onwards,  prices  of  Indies  goods  on  the  world  market  rose, 
production expanded and  investment returns were very high. Amsterdam became a staple 
market  for  Indies goods such as sugar and tobacco, and a host of new trading houses and 
industries was set up  to pack, distribute and / or process  the colonial goods, often  for  re‐
export  to  another  country.  Dutch  industry,  meanwhile,  had  developed  rather  slowly 
throughout  the  nineteenth  century,  but  by  the  early  twentieth  the  pace  had  notably 
quickened.  It, too, depended heavily on the  import of raw materials the Netherlands  itself 
lacked,  and  was  mostly  geared  towards  the  home  market.  Notable  exceptions  were 
industries processing agricultural and colonial raw materials, which sold their goods abroad, 
mostly in Britain and Germany. 
  Politically, the Netherlands pursued a course of strict neutrality,  its  leaders deciding 
that  this  was  the  only  politically  realistic  option  open  to  them  to  safeguard  both  their 
European homeland and their vast Asian colonial possessions  from the  jealous eyes of the 
surrounding Great  Powers. Hoping  to  strengthen  their  neutrality  and maintain  their  vital 
trade links even in times of war, the Dutch became very active participants in the drafting of 
a  new  International  Prize  Code  relating  to  wartime  trade.  The  resulting  Declaration  of 
London protected most forms of neutral trade, unless belligerents could prove that the trade 
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goods  in question were only meant  for  combat or were  shipped  to agents of an enemy’s 
government or  armed  forces.  It was  signed  in  1909, but needed  to be  ratified by  all  the 
signatories’  parliaments  before  coming  into  effect.  However,  the  British  House  of  Lords 
blockaded ratification in 1911. The British Government assured the Dutch, however, that the 
bill would be  reintroduced. The Balkan crisis of  July 1914 and  the subsequent outbreak of 
the  First  World  War,  however,  delayed  ratification  indefinitely,  which  would  have 
widespread  ramifications  for  the  course  of  the  First  World  War,  and  the  role  of  the 
Netherlands in it. 
  Soon  after  the outbreak of war, Britain  and her Allied partners Russia  and  France 
decided  to  stop  Germany  from  replenishing  its  supplies  through  the  port  of  Rotterdam, 
where neutral ships dropped off contraband goods – usable for making war – destined for 
transhipment. Doing so would be  in direct contravention of the rules of the Declaration of 
London,  however, which  still  bore  the  signature  of  the British Government’s most  senior 
members. The Cabinet therefore used legal trickery in an attempt to kill two birds with one 
stone. On 20 August 1914, it released a statement that it would abide by the Declaration of 
London, “subject to certain modifications”. In effect, the British mixed and matched portions 
of  the Declaration of London with British national prize  law, which allowed  them  to  freely 
extend the list of contraband goods susceptible to capture by a belligerent on board neutral 
ships. Unless  the Dutch government would prohibit all  transit  trade of  contraband goods, 
the  British  government  threatened,  it  would  use  it  self‐appointed  powers  to  stop  all 
contraband traffic to the Netherlands. 
  As this would constitute a breach of the Rhine Shipping Treaty (and a casus belli for 
Germany), the Dutch government of minister‐president P.W.A. Cort van der Linden had no 
choice but  to  refuse.  Therefore,  from  the end of August 1914 onwards,  the British made 
good  on  their  promise  and  prevented  Dutch  ships  carrying  contraband  to  reach  home 
shores.  However,  influential  government ministers  of  Trade  (M.W.F.  Treub)  and  Foreign 
Affairs  (J.  Loudon)  never  seriously  considered  contesting  British  “modifications”  to  the 
Declaration  of  London.  Both  felt  that  Germany  gained  “unneutral”  advantages  by  using 
Dutch traders as a means to defeat the Allied blockade of its coastline, and felt that a conflict 
between the Allies and the Netherlands would not be in the Dutch national interest. Loudon 
courted  the  British  Legation  in  The  Hague  to  offer  the  Dutch  “secret”  arrangement  on 
contraband.  Treub  went  one  step  further,  and  formed  a  committee  of  five  influential 
businessmen, headed by his banker  friend C.J.K.  van Aalst, which was  to  keep  the British 
government  informed of  all Dutch business dealings,  in  the hope  that  they  could discern 
which  of  those  were  for  bona  fide  Dutch,  and  which  for  German  benefit.  The  British 
Commercial  Attaché  to  The Hague,  Sir  Francis Oppenheimer,  picked  up  on  this  idea  and 
suggested to his superiors in London that the Committee could perhaps give the Allies what 
they wanted  (a means  of  discerning which  imports were  for  “home  consumption,”  and 
which were merely on their way to Germany) without the Dutch government being openly 
involved and  thus without  the  risk of German belligerency. The British  government, who, 
during the war, would coordinate Allied blockade policy vis‐à‐vis Holland, agreed, and so did 
Loudon, as  long as his government’s  involvement  remained a strict secret. The agreement 
between Oppenheimer and the two ministers was put into operation by Treub’s Committee, 
who  in  turn  founded  the  Netherlands  Oversea  Trust  Company  (NOT),  limited  on  24 
November 1914. Officially, the NOT was financed and run by a small group of Dutch bankers 
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and shipping companies, furthering the illusion that the company was born purely of private 
initiative. 

The NOT was  to  serve as a clearing house  for overseas contraband  imports. Those 
seeking  to  import  overseas  goods  had  to  sign  a  contract with  the NOT  promising  not  to 
export the goods to Germany, and pay a sizable deposit. In case of a breach of contract, the 
deposit (roughly equal to the worth of the goods  in question) would be confiscated by the 
NOT. Satisfied with these controls, the Allies allowed goods imported via the NOT a free pass 
through the North Sea blockade. The NOT businessmen did want an Allied favour  in return 
for  their  cooperation:  the  exemption  of  several  luxury  Indies  goods  from  the  Allied 
contraband  lists,  allowing  them  to  be  sold  via Holland  to Germany  at  great  profit.  These 
exemptions suited the majority of the  founding companies of the NOT, heavily engaged  in 
the  Indies  trade,  quite  well.  They  belonged,  as  I  have  shown  in  chapter  3,  to  the 
“Amsterdam” section of the Dutch business world, which championed overseas and  Indies 
trade and therefore good Anglo‐Dutch relations. The “Rotterdam” section, mostly interested 
in the transhipment and the export of goods to Germany, was in a minority.  
In March  1915,  however,  the  economic war  between  the  Allies  and  the  Central  Powers 
intensified.  Reacting  to  Germany’s  declaration  of  unrestricted  U‐boat‐warfare,  London 
declared that it would henceforth endeavour to stop all German trade, not just contraband 
imports. This invalidated the accords between the British government and the NOT, but both 
its president Van Aalst and  its anglophile chief negotiator  Joost van Vollenhoven  implored 
London  to  come  to  a  new  understanding.  In  the  end,  it was  agreed  that  the NOT would 
extend  its  tasks  to  check  all  incoming  and outgoing  traffic  for  goods of German origin or 
destination, although  the  two did manage  to win a couple of concessions: coffee,  tobacco 
and  cinchona  from  the  Indies would  still  get  a  free  pass  through  the  blockade,  goods  of 
German origin which were urgently needed  in  the  Indies  could  still be moved  there,  and 
Dutch goods which contained a maximum of 25% German  labour or materials would count 
as “Dutch,” not “German” exports.  
  The  new  agreement  nearly  overburdened  the  NOT.  Despite  an  extremely  rapid 
growth of its personnel it could not possibly hope to police all Dutch trade, especially since 
the  continuing blockade had  greatly  increased prices  for  goods under NOT  supervision  in 
Germany. The Executive Committee was therefore forced to  improvise. When  it found out, 
for example,  that margarine  factories had been  importing  four  to  five  times  their pre‐war 
average of raw materials, hoping to secretly export the margarine surplus they produced to 
Germany,  it  threatened  that  they would no  longer be able  to use  the NOT  to  import  raw 
materials such as oils, fats and copra, unless they promised to stick to the pre‐war average 
and  submit  to  rigorous  controls.  Thus  “rationed,”  the  chance  of  them  producing  a  large 
surplus which carried a great  risk of being sold  to Germany was significantly  reduced. The 
British government was extremely satisfied with these measures to curb fraud, and in a third 
and final Anglo‐NOT agreement (dated 19 July 1915), provisions regarding the “rationing” of 
all Dutch  imports were  included.  London demanded, however,  that all  rations were  to be 
mutually  agreed  between  itself  and  the  NOT.  Finally,  the  July  Agreement  included  the 
provision that all goods produced from overseas imports would be subject to the same NOT 
controls and limitations as the overseas imports themselves.  
The NOT’s negotiations had seriously confined the freedom of action of Dutch traders. The 
Trust Company has therefore been charged with signing the July agreement out of narrow 
self‐interest.  Other  detractors  have  pointed  to  the  Executive  Committee’s  pro‐Allied 
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leanings, or to its fear of standing up to the British. However, as I have shown in chapter 4, 
the NOT Directors all agreed to the measures because they  felt that stricter controls were 
necessary for the NOT to survive, which even the “Rotterdam” members concluded was  in 
their interest: the alternative would be the end of Dutch overseas trade. Moreover, the NOT 
Board Members, especially those in the Executive Committee who were highly visible to the 
public and  their peers  in  the Dutch  trading  community,  felt  that having  the NOT  collapse 
rather than sign a new agreement would be fatal to their own reputation. 

The NOT’s compliance with the Allies’ economic warfare formally did not impact the 
Dutch Governments neutrality. In practice, however, the Dutch government helped the NOT 
carry out  its new  tasks. The minister of Waterways and Traffic allowed NOT personnel  to 
inspect cargo trains on their way to Germany, and Treub, who in November 1914 had moved 
from  the  Trade  to  the  Finance  Ministry,  allowed  the  Dutch  Customs  Office  to  share 
information on German exports with the Trust Company. Both measures were indispensible 
to combat  fraud, and without  them,  the NOT would most probably not have been able  to 
carry out the tasks with which it had burdened itself.  

In other areas  the Dutch Government and  the NOT cooperated so closely  the  lines 
between  the  two began  to blur. A  chief example of  this  can be  found  in  the  institutional 
organisation of Dutch‐German  trade, which  took  shape during 1915  and  is  the  subject of 
chapter 5. Intervention was necessary because the British blockade had dramatically altered 
the  trade balance between  the  two countries. As  the Allies prevented ships  from entering 
and leaving the Central Powers’ ports directly and the NOT severely restricted transit trade, 
Germany and Austria sought to replace overseas supplies, most notably foodstuffs, produce 
and abandoned all pre‐war trade barriers. Dutch farmers abandoned traditional markets  in 
Britain, as prices were lower and the costs of transport (due to the inherent dangers of sea 
travel  in wartime) much higher, and  sold nearly all  their  surplus produce  to Germany and 
Austria. As a result, home stocks were beginning to run low, whilst prices rose tremendously. 
Meanwhile, fears abounded that Berlin would use  its near‐monopoly of vital  industrial raw 
materials, such as steel, coal and dye, to extort the Dutch into selling them goods they were 
unable to export, such as those  imported by the NOT. Minister Loudon therefore proposed 
that the Dutch form a united front against Germany. A special Committee for Foreign Trade 
was  formed,  in  which  representatives  from  industry,  agriculture,  the  NOT  and  several 
government  departments  together  decided  which  goods  were  suitable  for  trade  with 
Germany,  and what German  goods were  to  be  demanded  in  return.  The  Committee  for 
Foreign Trade represented a close cooperation between government and business in which 
all  parties  had  an  equal  vote.  However,  the  leading  figures  within  the  CFT  were  all 
businessmen: NOT‐members A.G. Kröller and W. Westerman, and agricultural mogul  J.Th. 
Linthorst Homan. 

The CFT  trade  system  soon  ran  into  serious difficulties. With NOT‐members Kröller 
and Westerman in the lead, the NOT and CFT seemed joined at the hip. However, Kröller and 
Westerman  did  not  share  the NOT  Executive  Committee’s  “Amsterdam”  leanings,  having 
vastly different business  interests. Kröller  led a great business empire  focused mostly, but 
not  exclusively,  on  the  Central  Empires,  financed  through Westerman’s  Rotterdam‐based 
bank. Kröller and Westerman had been both personal enemies and professional competitors 
of Van Aalst and his business friends for years, and had only joined the NOT at the express 
urging of Treub, who wanted to make sure that both “Amsterdam” and “Rotterdam” were 
represented  the  in  Trust  Company’s  board. Moreover,  the German  public  distrusted  the 
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NOT,  as  worrying  stories  of  the  Executive  Committee’s  pro‐Allied  stance  and  Francis 
Oppenheimer’s role  in  its creation appeared  in the press. Kröller and Westerman therefore 
distanced  themselves  as  far  as  possible  from  the  Executive  Committee,  resulting  in 
weakening ties between the NOT and the CTF. 
  Worse,  the  new  Trade Minister  F.E.  Posthuma  introduced  reforms  in  the  system 
designed by his predecessor  to make  sure  farmers did not export everything  to  the high‐
paying Germans but also kept  the home market adequately  supplied,  in order  to prevent 
food  shortages  and  price  rises. Although  Treub  had  left much  of  the  practicalities  in  the 
hands  of  farmers  themselves,  he  had  obliged  them  to  confer with  government  officials. 
Posthuma  removed  that need. He created Farmers’ Associations and gave  them executive 
control  over  almost  all  aspects  of  production  and  export,  hoping  that  they  had  more 
adequate  data  than  the  government, which  had  to  rely  on  the  faulty  pre‐war  statistics. 
Moreover, it was hoped that farmers were better equipped to keep their own in check, and 
thus  prevent  fraud  and  stockpiling.  Finally,  he  hoped  to  ease  the  burdens  on  the  small, 
overworked  staff  of  his  ministry  and  cut  government  spending.  The  creation  of  the 
Associations was  thus  animated  by  the  same  free‐market,  laissez‐faire  principles  as  had 
partly  inspired  the  creation  of  the  NOT.  It  was  deemed  best  to  let  those  outside  the 
government do most of the work, as they would be better at it than the small, overworked 
staff  at  the  Trade Ministry  and would  save  the  government  from  having  to  perform  un‐
neutral  actions.  The  new  system  eliminated  all  direct  government  involvement,  which 
helped cut costs. However, in every other regard the Associations represented a change for 
the worse, as  the Associations were not  in any way CFT coordination system,  lessening  its 
effectiveness (see figures 5.1 and 5.2). 

The  backlash  of  a  further  intensification  of  the  economic war  between Allied  and 
Central Powers, which coincided with the weakening of the NOT‐government coordination 
system,  is  discussed  in  chapter  6.  From  the  Summer  of  1915  onwards,  the  British 
Government  argued  that  Dutch  agricultural  exports  to  Germany  were  a  breach  of  the 
Agreement, since  imports from overseas (fertilizers, fodder) were being used to “produce” 
goods that were exported to Germany. The Committee agreed that some reduction of these 
agricultural exports was necessary, although  for wholly different reasons. They  feared that 
the huge exports would cause Dutch prices to rise as well and cause local shortages, and that 
abandoning the British market now might mean losing it forever. Posthuma saw things quite 
differently, however. He  feared that after the war, the British Empire would  form a closed 
economic  bloc,  and  Britain would  prefer  Australian  and  Canadian  foodstuffs  over  Dutch 
produce. Germany, he felt, was the natural outlet for Dutch agriculture.  
The NOT  tried  to  force  the  issue  by  refusing  to  import  agricultural  supplies, whereupon 
Posthuma, without consulting  the Foreign Office, decided  that  the government would buy 
and  transport  the  supplies  themselves,  sidestepping  the  NOT  altogether.  However,  the 
Dutch government remained a party to the Rhine Shipping Treaty and could therefore offer 
no guarantees  that  the cargoes  they  imported would not end up  in Germany.  Indeed,  the 
Allies  soon  found  out  that  large  shipments  of maize  had  ended  up  in  German‐occupied 
Belgium, and threatened blockade  if the government did not return complete control over 
all  imports  to  the  NOT  and  help  it  significantly  reduce  Dutch  exports  of  meat,  fish, 
vegetables, fruit and dairy products to Germay. Loudon, who opposed Posthuma’s policies, 
could however do nothing  to  support  the NOT: government  interference with  the  sale of 
agricultural produce on the free market at the express request of one belligerent would be a 
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severe breach of neutrality. To make matters even more complicated, Posthuma was egged 
on  in his  fight against both  the NOT and  the Allies by Kröller, who  feared  that  the NOT’s 
refusal  to  import  any more  agricultural  supplies would  hurt  his  own  extensive  business 
dealings  in Chilean nitrates  and Argentinean maize,  and  therefore  supported his move  to 
bypass the Trust Company.  
  Meanwhile, the NOT attempted to negotiate an agricultural settlement whereby the 
British would buy up about half of the Dutch surplus at prices  just as high as the Germans 
had been willing to pay. To sell the proposal to the sceptical British Treasury, who were very 
hesitant to add to the Empire’s wartime financial burdens, Van Aalst organized a huge loan 
by Dutch bankers. The farmers, fearing an end to fodder and feeding stuffs imports, agreed, 
and formed, on 29 June 1916, the Agricultural Export Bureau, charged with carrying out the 
provisions  of  the Agricultural Agreement  negotiated  by  the NOT.  Kröller,  cleverly  sensing 
that the establishment of the AEB and the agricultural agreement meant that the NOT could 
resume  importing  supplies,  thereafter made peace between Posthuma  and  the  Executive 
Committee. 

However, the AEB proved unable to hold up  its end of the Anglo‐Dutch agricultural 
bargain.  This was mainly  due  to  the  fact  that  the AEB  had  no  official  authority  over  the 
agricultural Associations, and  thus  could not  force  them  to  cut  sales  to  the Germans and 
offer  produce  to  the  British  instead.  In  order  to  remedy  this  situation,  yet  another 
committee was created and given broad powers over agricultural production, allocation and 
distribution. This Assistance Committee was dominated by Kröller, who had Posthuma’s ear. 
Most  likely,  the Assistance  Committee was  the  result  of  a  deal  between  Posthuma, who 
grudgingly accepted defeat and therefore the need the AEB but  insisted on Kröller being  in 
charge, and Loudon, who offered the AEB the same kind of tacit government support as had 
been  afforded  to  the  NOT,  but  insisted  on  a  deal  with  Germany  to  complement  the 
agreements with the Allies. 
Loudon also insisted that the AEB made a separate agricultural deal with the Central Powers, 
as they could use their U‐boats to torpedo agricultural transports to Britain, thus invalidating 
the Agricultural Agreement. Luckily, German authorities began to note that the effects two 
years of massive agricultural purchases abroad were beginning to take its toll on the German 
trade  balance,  which  had  turned  heavily  into  the  neutrals’  favour  which  led  to  the 
Reichsmark  rapidly  decreasing  in  value,  prompting  fears  of  financial  collapse.  German 
bankers therefore began negotiations with Dutch bankers for massive loans, which would, it 
was hoped, stave off disaster. This brought the German bankers  in contact with Van Aalst, 
hoping that he could once again organise a massive foreign loan. German financial fears and 
Van Aalst’s self‐interest in providing the Germans with the loans they so desperately desired 
provided the basis an agricultural deal with Berlin: an agreement was reached whereby the 
Germans were promised the remaining half of the Dutch agricultural surplus, in exchange for 
Dutch  credits  and  lower  prices.  The  deal  also  secured  the  Dutch  continued  supplies  of 
German raw materials such as steel, iron and coal to Holland.  
Chapter 7 zooms in on the evolving relationship between the NOT and both the British and 
the Dutch government. Anglo‐NOT relations had been as good as one could expect them to 
be  throughout  1915,  and  in  1916  the  Executive  Committee  and  the  British  Government 
worked  jointly  to  curb  agricultural  exports  to  Germany.  However,  during  1916,  relations 
between  the  NOT  and  London  soured  considerably.  This  was  due  to  the  fact  that  the 
interests of both parties to the Agreement no longer seemed as compatible as they were the 
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previous  year.  The British  government,  hounded  by  the  press,  the  army  and  the  navy  to 
exert maximum economic pressure on the Germans, had little choice but to clamp down on 
neutrals and insisted on curbing or even removing many of the concessions afforded to the 
NOT in 1915. This came as a shock to the Executive Committee, who had come to view these 
concessions as proof that their voice was heard in London, whilst they moreover proved very 
important to certain Dutch industries. Britain also attempted on several occasions to use its 
blockade to further its own economic interest, which sometimes clashed with Dutch, or even 
specific  “Amsterdam”,  interests.  Finally,  the  personal  bonds  between  the British  Legation 
and  the  NOT  Executive  Committee,  most  specifically  between  Van  Vollenhoven  and 
Oppenheimer, began to weaken, as both were in some way restricted: Van Vollenhoven by 
his new appointment at the Dutch National Bank, Jewish German‐born Oppenheimer by an 
ever more hostile work environment. The Agreement, however, did not break. Both parties 
were not willing to risk everything by totally alienating the other party, which for the Dutch 
would  lead  to  economic  disaster  or  entice  them  a  stronger  anti‐Ally  stance which would 
have  repercussions  in  the  political,  economic  but  possibly  also  the  humanitarian  and  the 
military spheres. 

The relationship between Dutch government and NOT was at least as schizophrenic. 
Whilst having a falling out over agricultural exports, the government also – simultaneously – 
strongly  supported  it  in  some  other  cases.  The  apex  of  this  support  came when  Loudon 
launched  an  unofficial  press  campaign  supporting  the NOT,  putting  the  apparatus  of  the 
Dutch network of Legations abroad at the service of the NOT. Chapter 7 also gives several 
examples of  the  increasing  complexity of  the Dutch decision‐making apparatus. Economic 
pressure from both sides required complication negotiations and the deals that were struck 
were  often  overseen  by  two  or  more  Crisis  Committees,  the  NOT  and  the  Dutch 
Government. This made for a very complicated decision‐making process and created a very 
high margin for errors and misunderstandings. 
This would have devastating consequences during the final phase of economic warfare, as I 
show in chapters 8 and 9. In February 1917, the German Government decided on a campaign 
of  unrestricted  submarine  warfare  against  Allied  trade,  hoping  to  force  Britain,  which 
depended on its trans‐oceanic shipping lanes for food and other supplies, into surrender. In 
essence,  the  German  Government  essentially  forbade  all  ships  (Allied  and  neutral)  from 
trading with Allied countries on pain of death by torpedo. Fearing that German submarines 
would  discourage  European  neutrals  from  trading  with  Britain,  the  Admiralty  forbade 
neutral ships from  leaving British or Dominion ports unless guarantees were given that the 
Anglo‐neutral  trade would continue. Extra pressure was exacted by withholding bunkering 
coal from neutral ships  in the extra‐European trades: since the British controlled all coaling 
stations en route to the Dutch Colonies and the Americas, this was an extremely powerful 
bargaining  chip. To make matters worse,  the European weather had  taken a  turn  for  the 
worse. As a  result  crops  failed all over Europe,  thereby  creating an ever greater need  for 
imports  from  the  one  continent  were  a  food  supply  was  still  available:  America. 
Unfortunately,  however,  the United  States, which  had  declared war  on Germany  in April 
1917, decided to enact an embargo against neutrals in Europe until they halted all exports to 
Germany. 
  Allied and US actions, which essentially made Dutch  shipping and  trade  subject  to 
their demands, impacted not only the NOT but also the Dutch Government. This was due to 
the Shipping Requisitioning Law promulgated  in January 1917 by Posthuma, which allowed 
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the government to take over all ships in order to curb rising freight rates and maximise the 
import  of  much‐needed  foodstuffs.  Posthuma  immediately  put  Kröller  in  charge  of  the 
execution of the new law, who, in his dual role as chairman of the Assistance Committee and 
“shipping dictator”, became one of the most powerful men in the country. 

Thus,  when  preliminary  negotiations  began  in  London  to  discuss  an  exchange  of 
Dutch  shipping  space  for bunker  coal  and  the  release of  the  ships held up  in British  and 
American ports, NOT representatives were for the first time  joined by a delegate from the 
Dutch government. Moreover, to discuss proposals on Allied hiring of Dutch tonnage and a 
resumption of Anglo‐Dutch  trade, a new Navigation Committee was  formed, consisting of 
representatives  of  both  the NOT  and  of  all  the major Dutch  shipping  lines.  As  an  added 
bonus, the establishment of the Navigation Committee offered the Executive Committee a 
chance to counter Kröller’s growing control over Dutch shipping. However, discussions soon 
reached  a  stand‐still:  ship  owners,  the  NOT,  Loudon  and  Posthuma  could  not  reach  a 
consensus over the amount of tonnage that would be traded for bunker coal. Moreover, the 
NOT wanted the Dutch to make the first move, convinced that the British Government had 
the Americans under their thumb, whereas Loudon and Posthuma wanted to await definite 
Anglo‐American assurances of the availability of both coal and imports. 

In order  to  reassert  their autonomy vis‐à‐vis  the Dutch government,  to  show  their 
anger with the British for breaking the agreement – which they erroneously believed was the 
result  of  British  pressure  on Washington  –  and  to  kick‐start  the  negotiations,  the  NOT 
Executive Committee members went on  strike,  refusing  to  enter  into  any  sort  of  contact 
with the Allies until  it had solid guarantees that what  it perceived as the main provision of 
the Agreement – that Dutch trade would continue unmolested as long as the NOT held up its 
end of  the bargain – would be honoured by  the British Government. Although  the British 
government was prepared to make some concessions and intercede with the Americans on 
the NOT’s behalf, Oppenheimer and Van Vollenhoven conspired together to make sure they 
did not. Both were afraid that Van Aalst, who was the moving spirit behind the strike, had 
overplayed his hand and would not back down for any concession the Allies were prepared 
to make. 

The  NOT  strike  did  not  lead  to  any  tangible  results,  but  did  galvanise  the  Dutch 
government  into action.  It also reminded the British that they still needed the NOT,  if only 
for political reasons: it was the strongest counterforce to Kröller and Posthuma. Loudon, too, 
understood  the  need  for  action.  And  even  although  the  Americans  and  Posthuma were 
hesitant at first, it was decided that a Dutch negotiating team could join the Americans and 
the Allies in London to discuss terms. Following tense negotiations in December 1917, it was 
decided  that  the Dutch  return home  to  consult with  their Government,  the NOT  and  the 
relevant Committees. They brought with  them an extensive, but  flexible, set of proposals. 
The  embargo would  be  completely  lifted  and  Dutch  ships would  be  fuelled,  if  all  Dutch 
exports to Germany were stopped and a significant number of tonnage would be employed 
in  Allied  service.  If,  however,  the  Dutch  insisted  on  certain  exports  to  Germany,  a 
corresponding  number  of  imports  from  America  would  remain  embargoed.  In  the 
Netherlands, Loudon convened a special Ad‐Hoc Committee to consider the proposal and its 
effects on economic and political  relations with Germany. Since Germany was  still able  to 
provide certain raw materials (most  importantly coal and steel)  in bulk witch neither Allies 
nor Americans could replace, it was decided that the trade of foodstuffs, which the Germans 
demanded  in  return,  should continue. However,  the Committee members, which  included 



 

461 

 

representatives  from  the  relevant  Government  departments,  the  NOT,  the  Assistance 
Committee  and  several  others,  could  not  agree  on  the  terms  presentable  to  the  Allies. 
Worse, Minister Loudon  leaked  the complete set of proposals  to  the Germans  in order  to 
make  sure  that  they were on board  as well,  fearing  that German U‐boats might  torpedo 
American transports  if a deal was made unacceptable to Berlin. The  leaked document gave 
the Germans  the  impression  that  the Dutch were  about  to  shut  down  all  trade with  the 
Central Powers, and they threatened severe countermeasures  if the Dutch signed any deal 
with  the Allies.  Infighting and  fear of Germany  caused  the Ad Hoc Committee  to become 
deadlocked. On 20 March 1918, finally deciding to force the Dutchmen’s hands, they simply 
requisitioned all Dutch ships which had been laid up in their ports since the beginning of the 
shipping and coal stalemate. 

The continuing shipping stalemate and the weather caused Dutch agricultural exports 
to Germany and Austria‐Hungary to drop dramatically. In an effort to up the pressure on the 
Dutch, the German government centralized all imports and exports in early 1917, in order to 
eliminate free market competition and block any trade that did not benefit the German war 
economy. The German centralized purchasing agency managed  to successfully play off  the 
different Dutch agricultural Associations against each other, threatening to buy up produce 
from  another  if  one  refused  to  lower  their  prices.  This  situation  further  worsened  the 
negative side effects  inherent  in the Associations system. The Germans were careful not to 
offer  less  than  the  Dutch  domestic  price  level,  which  meant  that  the  members  of  the 
Associations  still  had  every  incentive  to  export.  Thus,  they  categorically  understated  the 
amounts they thought necessary for home production, hid stocks from inventory in order to 
export them, and kept pushing the Minister for more export licences. 
Treub  therefore  convinced  Posthuma  that  the  export  system  needed  revamping.  He 
suggested that every Dutch export be bartered for imports deemed valuable, and suggested 
that a new, central organization be made responsible for its operation, which could trade on 
equal  footing  with  its  German  counterpart.  They  sent  a  joint  proposal  to  all  the  Crisis 
Committees  to  a  new  company,  privately‐owned  and  funded, which would  deal with  all 
agricultural exports and financial dealings connected therewith, as well as the execution of 
the  existing  agricultural  agreements  with  the  Allies  and  the  Central  Powers.  The  new 
organization  (the Netherlands  Export  Company) would  be  operated  by  businessmen,  but 
also  have  closer  ties  to  the  government.  Van  Aalst  however  uncovered  an  attempt  by 
Posthuma and Kröller were attempting to “hijack” the NEC and exclude the NOT from having 
a role in it, by nominating the members of the Assistance Committee as the new company’s 
directors.  

Van Aalst reacted by publicizing the new company’s Articles of Association which had 
been  secretly altered by Kröller and Posthuma. This  caused a  storm of  controversy which 
also  reached  Parliament,  creating  doubts  amongst  its  members  whether  a  new  private 
institution, prone to conflicts such as the Kröller‐Van Aalst jealousy, was the way to go. Some 
even argued that the time had come for the government to take complete control, pointing 
to the Associations but also increasingly to the NOT – who some argued was no more than a 
vehicle  for Van Aalst’s private business  affairs –  as examples of how businessmen  served 
their own needs rather than those of the public. The Government, however, countered that 
it would continue to seek the advice of the business world, repeating the same arguments it 
used since the beginning of the war: engaging businessmen was cheaper and more efficient 
than  creating  a  new  Government  apparatus.  In  the  end  Parliament  was  swayed  by  the 
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promise that both Treub and Posthuma would supervise the new company and approved of 
the new law, after which the NEC‐plan was put in operation on October 15th, 1917. 
However, Kröller and Posthuma  immediately moved to reassert control and minimise close 
friends and allies Treub and Van Aalst’s role. Kröller was put in charge of a “sub‐ministry for 
Crisis Affairs”, solidifying his hold over not only shipping but also trade. In effect, Posthuma, 
who distrusted Treub greatly and feared his and the NOT’s  influence on Dutch economy  in 
general  and  the  NEC  in  particular,  had  created  an  organisation  to  rival  the  new  Export 
Company.  Kröller  thereafter  took  charge  of  negotiations  with  the  Germans,  which  had 
started in Autumn 1917, and concluded a new trade agreement with them, whereby named 
quantities of Dutch foodstuffs and sizable new credits were traded against German coal and 
steel.  The NOT  and  Treub protested  the new  agreement  and  the  former  actively  tried  to 
enlist British help to sabotage  it by asking for British coal, but to no avail.  In the end, they 
had little choice to accept German terms: without coal, Dutch industry would grind to a halt 
and many Dutchmen would not be able to heat their homes during winter.  

In  the wake of Kröller’s negotiations, Posthuma and Treub had a public  falling‐out, 
which exposed the deep divisions not only within the Cabinet but also the Crisis Committees 
to  the Dutch  public.  Parliament  demanded  unity,  but  Cort  van  der  Linden  refused,  citing 
political  theory:  he  felt  unable  to  force  the  various members  of  his  extra‐parliamentary 
cabinet  to adhere  to one  single policy. Parliament, however,  refused  to  send  the Cabinet 
home, as they were unwilling to take political responsibility.  It therefore  lashed out at the 
Crisis  Committees,  with  Kröller  becoming  their  main  target.  He  was  therefore  quite 
unceremoniously  sacked  on  1  April  1918,  whilst  the  agricultural  Associations  –  whom 
Parliament partly blamed  for  the  food  shortage  ‐ were  turned  into  government‐operated 
institutions . 

The NOT initially welcomed these changes, but Kröller’s successor at the sub‐ministry 
for Crisis Affairs, M.M. Schim van der Loeff, was even less inclined to work with the NOT: it 
looked  like Posthuma now  seemed hell bent on  removing  the NOT  from power,  and had 
enlisted  Schim  van  der  Loeff  to  obstruct  their  policies  wherever  he  could.  Worse,  the 
Germans began to press home their economic advantage, now that an agreement between 
the Dutch and the Allied powers seemed far off, to demand that the NOT seriously curb, or 
even curtail its operations, as a quid pro quo for further trade arrangements. The NOT’s days 
seemed numbered, even Loudon suggested  that  it might be  time  to replace  the NOT by a 
more “neutral” government institution which would have the backing of both the Allies, the 
Americans  and  the  Germans.  Infighting  between  government  and  NOT,  disagreements 
between  Allies  and  Americans,  and  a German  government  emboldened  by  the  apparent 
success of its 1918 Spring Offensive, created a complete deadlock. 
So,  in  summer 1918,  the Netherlands  seemed on  the verge of economic and  institutional 
collapse. However,  in  September  the  fortunes  of war  had  turned  decidedly  in  the  Allies’ 
favour, which meant that it became politically and economically expedient for the Dutch to 
come to an agreement with them. Moreover, during that same month a new Government 
took  office.  The  incumbent  Trade  and  Foreign Ministers  immediately  began  institutional 
reforms.  Most  prominently,  Foreign  Minister  H.A.  van  Karnebeek  installed  a  so‐called 
Advisory Council,  comprising  of  the  heads  of  the  remaining  committees, which would  be 
subordinated  to  his  direct  control  and  would  aid  him  in  finally  concluding  a  General 
Agreement with the Allies and the United States. The NOT was, at the behest of the British, 
made  responsible  for  carrying  out  major  provisions  of  this  economic  treaty,  which  re‐
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established Dutch overseas shipping and trade. However, the NOT had  lost nearly all of  its 
independence, as both the Dutch government and the victorious powers limited its decision‐
making powers. As the NOT, as well as the other Crisis Committees, had become increasingly 
unpopular  and were  seen  after  the war  as  stalwarts  to  the  resumption of  free economic 
development,  the  Executive Committee  could not wait  to  shut down  the  Trust Company. 
That moment  finally  came  when  the  Allies  and  the  Americans  concluded  the  Treaty  of 
Versailles,  formally  ending  hostilities  between  them  and Germany  and  the  economic war 
with it. 

On  the  basis  of  the  chapters which  I  have  summarised  above,  I  have  drawn  the 
following conclusions regarding the NOT’s decision‐making process and its relationships with 
both the Dutch and the main belligerent government, as well as the other Crisis Committees. 
Firstly,  the  NOT  was  dominated  by  Executive  Committee  members  Van  Aalst  and  Van 
Vollenhoven. The other NOT board members went along with  their decisions, even  if  they 
disagreed with  some  of  them.  Even  “Rotterdam” NOT‐members  recognised  the  inherent 
advantages  the  Trust  Company  brought  both  their  companies  (be  it  banks, who  profited 
from the NOT’s contract system, or shipping companies who, without the NOT, could not set 
sail  at  all).  Secondly,  the  relationship  between  the Dutch Government  and  the NOT was 
much more  complicated  than  previously  assumed.  Leading ministers  Treub  and  Loudon 
helped  found  the  NOT  and  kept  it  in  operation  throughout  the war.  At  the  same  time, 
elements within the government (most notably Posthuma) actively opposed the NOT. This is 
testament to the confusion and lack of coordination that permeated the Cort van der Linden 
government and,  through  it,  the entire apparatus of Crisis Committees. Thirdly,  the NOT’s 
dealings with  both  the  British  and  the German  governments were  not  primarily  ruled  by 
sympathies, but were much more pragmatic. Obviously, the Germans were none too fond of 
the NOT and suspected them of a pro‐British bias, but also realised they needed the NOT: 
without them it would not be able to take advantage of Dutch agricultural exports, nor could 
it  risk  alienating  its members:  the  banks who  financed German  credits,  and  the  shipping 
companies needed to ships German goods to and from the Indies after the war. Only when 
these advantages seemed to have disappeared after 1917 did the Germans launch an attack 
on the NOT. The British and the NOT’s goals were initially quite compatible, and although a 
rift  grew  from  1916  onwards,  both  sides  were  ultimately  unwilling  to  risk  breaking  the 
Agreement completely, and run the risk of a rupture of Anglo‐Dutch relations.  In 1917 and 
1918, the British kept the NOT afloat primarily because  it was politically, not economically, 
expedient  to  do  so.  Finally,  the  NOT  played  an  important  role  in  providing  continuity 
between  the golden years before 1913 and  the postwar economic success story. The NOT 
artificially divided imports according to prewar consumption rates, thereby preventing single 
companies  from monopolising a  certain  trade,  ill‐equiped and opportunistic  startups  from 
driving  established  players  from  the market,  and  ensured maximum  employment.  It  also 
helped to make sure that economic policy became an important political issue, and served as 
both a model and a warning to future attempts at cooperation between the government and 
the business world. 
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