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Reeds eerder werd de vraag gesteld of bij de door België gevoerde onafhankelijk-
heidspolitiek de vlag de lading wel dekte. 
Uiteraard kan men zich dit ook afvragen i.v.m. de ekonomische betrekkingen, meer 
bepaald met het nationaal-socialistische Duitsland. Enkele jaren reeds stelde de 
Amerikaanse historikus.  John Gillingham in dit verband, dat de leidende ekonomi-
sche kringen in België reeds vóór de bezetting hadden beslist om te kollaboreren 
met de "would-be conqueror", nl. Duitsland ( 1). Zijn Vlaamse kollega Herman 
Balthazar zag het zo: "Als kol laboratie zou betekenen dat men België op politiek. 
militair en ekonomisch gebied zonder meer liet opslorpen door Duitsland, dan zeg 
ik (...) daar was geen sprake van. Kollaboreren betekent hier wel dat men bereid is 
mee te werken in een Europa waarin Duitsland het politiek en ekonomisch mees-
terschap verworven heeft" (2). 
Ik wil in het midden laten of er bewust "beslist" werd te gaan kollaboreren, reeds 
voor de Duitse inval. Maar zelfs oppervlakking bekeken zijn er al een aantal 
aanduidingen die toch aan het denken zetten.* 

a. Algemeen: de ommekeer 

Wij zijn in 1936. Het hoeft geen betoog dat de machthebbers in het Reich de 
Belgische ekonomische wereld meer aanspraken dan de Franse Volksfrontregering. 
Dit wordt al bevestigd door een van de eerste rapporten van de "Handelspolitische 
Abbteilung" van het AA. sinds de nieuwe oriëntatie van de Belgische buitenlandse 
politiek: "die tatkriijiige abwehrende Haltung der deutschen Reichsregierung gegen den 

* Die aanduidingen putten wij voornamelijk uit het politiek archief van het Auswrtiges Amt te Bonn. Men 
moet dus steeds voor ogen houden dat hier Duitse diplomaten aan het woord zijn die een gekleurd 
standpunt verkondigen. Maar dit geeft duidelijk hun vizie weer, vizie die toch bepaald werd door bestaande 
feitelijkheden en als zodanig een onderzoek waard. 
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Bo/schewis,nys (hal) bei der belgischen Industrie LEBH.tI'TE .4.\'ERKE\ï'.VC ge/iinden' (wij 

kursizeren) (3) 
Bestellingen die vroeger in Frankrijk of Spanje zouden geplaatst zijn. werden nu 

aan Duitse firma's doorgegeven : ''Diese Tenaten. greift ( ... ) in Be4gien immer me/ir uw 

s/rit. (dli.) dass in dieseni uns geschuiflhich stets etwas fernstehende Lande ein erfreziliclien 

('ni.zc/izzung .0 gunsten Deutschiands eingetreten is!" (4). 

Die ''Umsehwung" was reeds een jaar vroeger begonnen, wanneer de toenmalige 

Belgische gezant in Berlijn ter gelegenheid van zijn aEcheidshezoek op het .\A. 

verklaarde dat premier Van Zeeland hem ''uiederhn/t indentwgen,gemac/ii (/iabe) in der 

Richtung. ass er ( ian Zee/and) zziinsche and bereit u.'öre. mii Deutschiand .0 wirtscha//lichen 
,1hmac/iungen auf einer rie/ breiteren Frund! age za kommen, wie bis/ier" (5). 

Dezelfde bereidheid had Van Zeeland reeds in september van hetzelfde jaar 1935 
laten blijken, toen hij hij het bezoek van von Ribbentrop aan Brussel (6) spontaan 
vertelde dat hij zich zeker niet zou verzetten tegen een regeling van de hangende 
Europese vraagstukken, en eraan toevoegde "dass diese Einstel/ung aucli Jër die Kom-
nia//rage ge/te" (7). 
Het mag ons dan ook niet verwonderen dat aan verscheidene kanten de wens werd 

geuit de Duits-Belgische ekonomische betrekkingen te verdiepen. 

Een van de koplopers hierbij was Pierre .Ansiau (8) direkteur van de "Société 
Générale De Minerais" (nam 99 % van de zwavelzuurexport naar Duitsland voor 

zijn rekening) en raadgever van het konsultatief korwitee van het Bureau voor de 

Belgische handel (Comité consultatifde l'olliee commercial de l'Etat). Het Duitse 
gezantschap was daar zeer gevoelig voor en raadde de "Handels-Ahteilung" van 
het AA. aan "eine engeren Fühlnng zwischen belgischen and deutschen Wzrtschaftskreisen" (9) 

te bewerkstelligen. In die richting ageerde ook de svndikale Kamer van de Belgische 

Export ("Chambre svndieale de l'Exposition beige") hij monde van haar onder-
voorzitter Raymond Hoiweg. die "ae/bstz'erstiindlich dem lVunsch (liusserte) dass die 

Beziehungen weiter ausgebaut werden soliten" (10) 
En Ansiau en Holweg waren geen uitzondering: rapporteerde Karl Goerdeler 
(burgemeester van Leipzig. "Reiehskommissar Ftir Preisüberwachung"), na een 
bezoek in België van 4 tot 12 juni 1937 niet : "Die freundliche Stimrnung .ILI..ER 

Wirtschaftslcreise gegen Deutschland ist ÜBERR.4SCHEND CROSS. ALLE rersiche ren die Notwen-

digkeit des Zusainmengehens" (11) (wij kursizeren) ? 

Dit uitgebreide memorandum van de "Reichskomrnissar" aan Rijksbankpresident 
en minister van ekonomische zaken Hjalmar Schacht en aan gevolmachtigde voor 
het vierjarenplan Hermann Göring, is een nadere ontleding zeker waard. 
Om te beginnen stipte Goerdeler aan dat Frankrijk met zijn Volksfrontregering 

België geen bescherming meer bood (ter vrijwaring der belangen van het Belgische 
kapitalisme ?), en dat men zich er daarom naar het reich richjse. Hij loofde hier de 

rol van gezant von Richthofen, die blijkbaar een goede propagandist was : iedereen 

in Brussel bewonderde zijn persoonlijkheid en zijn gastvrijheid immers. 
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In politieke kringen, aldus Goerdeler. was de stemming iets koeler "aber gat"; de 

Duitse houding t.o.v. de Joden werd niet afgekeurd, wel die t.o.v. de katholieke 

Kerk - overigens "bin (ich) nicht einen Mann begegnet, der em freundliches Wort für 

Frankreich gefunden hëite".(12) terwijl de Belgen hun economische kollega's in het 

Rijk loofden om hun korrektheid en voorkomendheid. 

De hoofdbrok van het memorandum vormde de koloniale kwestie. De "Reichskom-

missar" had zijn gesprekspartners bereid gevonden tot economische samenwerking 

met Duitsland in Belgisch Kongo hij brak een lans voor "deutsch-belgische Geseil-

schaffen auf wirtschafflichen Grundlage" (1 3)met een "Dachgesellschaft": "Hier kann 
sogar eine friedliche deutsche Durchdringung des Kongos in geduldzgen aberfruchtbarer Arbeit 

erreicht werden" (14). 
Goerdeler had de indruk dat dit de Belgen zeer gelegen zou komen. "da sie (...) gem 

mii Deutschland sich kolonial gegen andere sicheren würden" l( 15). Maar ook een nadere 

kollahoratie op het kontinent wensten de Belgen. wat zeer gunstig uitviel voor het 

Reich. omdat zo over België (en Nederland) de mogelijkheid ontstond tot 

"anziehen " van de Oslogroep. 
En Goerdeler besloot : "Hult die Politik sich fakicoll züruck (...) dann bietet sich gerade 

jett eine grosse Chance (...) Gesamte Indrucic : gute C'hancenfzir wirtschaftliche Zusammenar-

beit mii langfristi gen Zielen" (16). 
Verder wees hij er nog even opdat Leopold III, Van Zeeland en Maurice Lippens 

(voor Kongo) zeer representatieve figuren waren. Goerdeler stelde zelfs al voor 

Lippens "der sichergern mitmacht". (17) het voorzitterschap van de "Dachgesellschaft" 

op te dragen (1). 
Even na het memorandum-Goerdeler (en mede bepaald door zijn besprekingen te 

Brussel ?) werd op 2 juli 1937 te Berlijn het "deutsch-belgisch-luxemburgisches 
Wirtschafts-Komitee" (Comité germano-belgo-luxembourgeois pour le Dévelop-
pement des Relations économiques) opgericht. België werd naast J.-E. Solvay 
vertegenwoordigd door C. Jussiant, voorzitter van de Antwerpse kamer van koop-

handel. André Peltzer van de Vervierse wol- en lederindustrie. Aloïs Mayer, 

direkteur-generaal van Arbed, baron Georges Vaxelaire van de gelijknamige wa-
renhuisketen en kommisssaris der Belgische regering op de wereldtentoonstelling te 

Parijs; sekretarissen waren aan Belgische zijde: Pierre Ansiau en Georges Janson 

van het Solvay-concern. De Duitsers werden geleid door dr.-von Schnitzler van IG. 

Farben. Officieel doel was "namhafte Persönlichkeiten aus den 3 Landern mit einander in 
Fühlung zu bringen und darnit die durchfiihrung einselner wirtschaftlichen Angelegenheiten zu 
erleichtern, inbesondere aber eine günstige Atmosphiirefzir die gesamten wirtschaftlichen Beie-

hiingen unter diesen Liindern zu schaffen" (18).. 
Tot zover punt 1 van het protokol. Punt 2 bevatte een verwijzing naar het gezamen-

lijk bestuderen van gemeenschappelijke marktproblemen; punt 3 bepaalde: 

"Unterstützung ( ... ) solcher  ( ... ) Em- und Ausffihrgeschiften weiche ( ... ) ifir das 

Komitee oder einzelne Mitglieder des Komitees Bedeutung gewinnen können" 

(19). 
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Het komitee stond echter niet alleen : er was reeds een inter-gouvernementele 
Duits-Belgische Handelskommissie. en in december 1938 deed Camille Huvsmans 
een voorstel (waar het Rijk zich natuurlijk onmiddellijk akkoord mee verklaarde) 

ter oprichting van een Duits-Belgisch Havenkomitee. 

Het is dus duidelijk dat aan heide kanten de wil bestond om de ekonomische banden 

nauwer aan te halen. Men moet ook wel enig belang hechten aan het feit dat het 

Belgische standpunt terzake reeds vorm had aangenomen v66r de officiële inzet van 

de onafhankelijkheidspolitiek. Eveneens is duidelijk dat de Duitsers niet van plan 

varen hier kansen te laten voorbijgaan. 
Hoe ging men nu praktisch een en ander uitwerken ? 

b. Ekonomische kontakten op hoog officieel vlak: 
Duitsland tegemoet komen 

De onafhankelijkheidspolitiek was slechts enkele maanden oud ofHjalmar Schacht. 
toenmalig voorzitter van het Duitse Emissie-instituut. verscheen te Brussel. In de 
loop van een officieel bezoek tussen 13 en 15 april 1937 voerde hij besprekingen met 

Leopold III. premier Van Zeeland, minister van Financiën De Man. de goeverneur 
van de nationale Bank Franck (20). regent van de nationale Bank Theunis en met 

andere figuren uit de omgeving van het Hof, de industrie en de financiën. Schacht 
gaf eveneens een perskonferentie. Volgens von Richthofen werd hij door de Belgi-

sche autoriteiten en journalisten "svmpatisch.ja her.Jich"ontvangen ; er heerste een 

atmosfeer van "zertraulicher her.lichkei1" (21). De gezant was van oordeel dat weer 

een bijdrage was geleverd tot de versterking van de bestaande sympathieën t.o.v. 
het Reich, en dat er nieuwe vrienden werden gemaakt. Schacht zelf schreef in een 

verslag over zijn gesprek met Van Zeeland : "die Notwendigkeit, Deutschiand irgendwie 

entgegenzukommen wirdauch von ihm (Van Zeeland) vol, erkannt" (22). Had dat iets met 

de "Kolonialfrage" te maken? Men kan het veronderstellen, want onmiddellijk 
daarop vermelde Schacht dat Frère, de medewerker van de premier, naar Berlijn 
zou komen om over dat vraagstuk te praten. - In zijn perskonferentie bleef Schacht 
algemeen en vertelde dat zijn bezoek de verdere uitbouw van de handelsbetrekkin-
gen tussen België en Duitsland beoogde. Er deden evenwel hardnekkige geruchten 
de ronde dat het hem erom te doen was grondstoffen voor het Reich aan te kopen, en 

daarvoor krediet te krijgen met als tegenprestatie het toekennen van zekere voorde-
len voor de Antwerpse haven. Naar verluidt, zou zelfs een groep industriëlen, 
Antwerpse reders en handelaars de regering in die zin gepolst hebben. In het 
algemeen veronderstelde men echter wel dat het hier meer ging om een proefballon-
netje vanwege de "Antwerps Combinatie" (23), dan om iets waar werkelijke 
resultaten van verwacht werden. Van uit welke hoek wél iets verwacht werd, waren 

de door Frère voorgestelde besprekingen in Berlijn i.v.m. de door het Rijk 
aangewende pogingen om dichter bij de Oslo-groep aansluiting te vinden. Van 
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Zeelands medewerker vees er het Duitse gezantschap vertrouwelijk op dat "der 

Besuch in Deutschland die 3. Fühlungsnahme sei" (24). 

In zekere zin waren de toen gangbare praatjes dat de premier zélf zich naar de 

Rijkshoofdstad zou begeven, dus niet van alle grond ontbloot. Het geheel lijkt ons te 

moeten ingevoegd worden bij het zogenaamde Plan-Van Zeeland (25), dat een 

nieuwe aanpak op lange termijn van de internationale ekonomische problemen 

voorzag. Het zou het Duitsland o.m. gemakkelijk maken opnieuw uit het Afrikaanse 

grondstoffenreservoir te putten door een soort koloniale "pool". "Des démentis 

imprécis con firmeni que noire er-premier a réellement songé faire. aux dépens des territoires SOOS 

mandat un sacrifice qui. Lié d un emprunt international, dezrait permetire a l'Allemagne 

d'assainir sa monnaie ei de sortir de sa geôle autarchique". Het eerste deel van het voorstel 

werd op internationaal niveau koel onthaald : de lening evenwel niet : "Unepartie 

do Jbnds d'gaLisation des changes des trois puissances démocratiques procurerait 

un crédii spécial â La Banque des R?glemenis zniernaizonaur de Bâle. Sur ce crédit. 

des prêts seraient consentis â I'Allemagne ei â l'Iialie. mais ne pourraieni être 

utilisés qua redresser ei â stabiliser Les monnaies de ces paps" (26). 
In 1937-1938 werd over dit plan - Van Zeeland de grote trom geroerd; de 

voorzitter van de liberale partij de Laveleve, pleitte zelfs voor het beginnen van "de 

vastes négociations au sujet du problème colonial" met het Rijk (27). Een Duitse 

krant schreef: "Zoals de Ffihrer en zijn medewerkers meermaals hebben onders-

treept. is Duitsland bereid ( ... ) mee te werken aan de nieuwe orde die ontstaan zal 

uit de oplossing van de grote ekonomische vraagstukken" (28), wat er wel op wijst 
dat men in het Reich niet afkeurend stond t.o.v de "wirtschaftpolitische Mission 

Van Zeeland" (29). 
Hoe dan ook werd in de loop van 1937 in elk geval door België (en Nederland) 
besloten Duitsland dezelfde ekonomische voordelen toe te kennen als de landen die 

behoorden tot de konventie van Oslo. 
Men bleef kontakt houden met Schacht; eind maart 1938 warenJanssen ("Société 
belge de Banque") en Mahieu. respektievelijk goeverneur en direkteur van de 

nationale Bank. in Berlijn, waar zij een onderhoud hadden met Schacht. Verder 

spraken zij er ook met personaliteiten uit de industriële en financiële wereld. Enkele 

dagen daarna was de "Reichsbankprâsident" weer te gast in Brussel; hij ontmoet- 

te er de heren Janssen, Soudan (minister van Financiën maart-mei 1938), Frère, 
Max-Leo Gérard (van de "Banque de Bruxelles" en minister van Financiën 
mei-december 1938), Galopin (goeverneur van de "Société Générale"). Van Lan- 
genhove en Suetens (direkteur van buitenlandse handel op het ministerie van 

buitenlandse zaken). 
Bij dit alles speelde ook de ekonomische sektie van het Belgisch gezantschap in 

Berlijn een rol. Onder leiding van L. Janssen werd er hard gewerkt aan "le 
développement de notre commerce avec le Reich" (30) Enkele weken later, en 

n.a.v. het bezoek van Camille Huysmans te Keulen, volgde er een lintjesregen: 
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meerdere Duitse personaliteiten die zich ingezet hadden voor de verbetering van de 
Duits-Belgische betrekkingen werden vereerd. terwijl aan de andere kant om. 
Suetens het grootofficierschap. Olivier Gérard. direkteur van de clearings op Bui-

tenlandse Zaken. het kommandeurschap en Antoine Van Caillie. direkteur-

generaal voor de middenstand en op Ekonomische Zaken en een oude bekende van 

het Duitse gezantschap, met een "deutschfreundliche Einstellung" (3 1) de "Stem" 

der Orde van de Duitse Adelaar te beurt vielen. 

Eind juni 1938 vertrok minister van ekonomische zaken Paul Heymans op eigen 
verzoek naar Berlijn : het was de eerste maal sinds 1918 dat een Belgisch minister 
Duitse officiële instanties bezocht. Begroet met het traditionele protokol (eregarde. 
enz.) werd hij ontvangen door de Rijksminister van Ekonomische Zaken Funk. 
Rijksminister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop. en staatssekretaris van het 
AA. von \Veiszâcker. 
"Les 2 ministTes( ... ) se sontfélicités de l'atmosphère defranche cordialité dans laquelle ces 

entretiens 5e sont déroulés ceci ne peut ai'oir qu 'une influence des plus heureuses sur les relations. 

toujours meilleures. entre les 2paps". aldus het Belgische gezantschap te Berlijn (32). 

Aan een funktionaris van het AA. had Heymans "seiner Sympathie fiir Deutschiand 

unzerholen Ausdruck gegeben ons .zB. ausgefiihrt dass Belgien durchJahrhunderte hindurch nicht 

von Osten wohl aber zon Siiden angegrzffen worden sei" (33). 

In een kommunikee van het DNB, werd er gezegd dat de Duitse autoriteiten de 
wens uitten de handelsbetrekkingen tussen hun land en België te verstevigen. 
Doorgaans goed ingelichte bronnen stipten zelfs aan dat er sprake was geweest van 

het sluiten van "driehoeksakkoorden" (34) ; dit kon men bevestigt zien in een 

toespraak van Heymans voor de Kamer van Koophandel te Antwerpen op 26 juli, 
waar hij het om. had over "De mogelijkheid de uitbreiding te bekomen van de 
bilaterale akkoorden met de landen met gekontroleerde deviezen (dus Duitsland), 

om aldus te geraken tot driehoeks- en plurilaterale konventies" (35). 
Toelichtingen van die aard over wat er in Berlijn aan bod was gekomen, werden 
echter officieel niet verstrekt dat de minister ook de Internationale Tentoonstel-
ling van het Artisanaat was gaan bekijken, werd wel meegedeeld... Een groot deel 

van de Belgische pers betreurde die diskretie wanneer het de verbetering van de 

handelsuitwisselingen met Duitsland betrof, en verweet de overheid hetzelfde 

systeem te hebben toegepast bij Schachts bezoeken aan Brussel. 
Ook Omtrent Heymans' reis naar Rome in oktober 1938 werd hetzelfde stilzwijgen 
bewaard. Van Italiaanse zijde werd enkel onderstreept dat de relaties tussen de 
twee landen steeds zeer goed waren geweest, en er werd hulde gebracht aan de 
Belgische "fair play" (36). In december verscheen Heymans, vergezeld door minis-

ter van openbare Werken Balthazar en oud-minister Huysmans, voorzitter van de 
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en burgemeester van Antwerpen, 
weer in Duitsland. 
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Dit was het resultaat van een maandenlange voorgeschiedenis.maanden waarin 

burgemeester en kamervoorzitter Huvsmans door de Antwerpse havenkringen 

onder druk werd gezet om toenadering tot Duitsland te zoeken. De havenbonzen 

redeneerden zo "Seiner \Veltstellung als Hafen, seiner naturgegehenen Thtigkeit 

mi Dienst der deutschen \\'irtschaft zufolge i.st Antwerpen verpflichtet. sich die 

Frage des Rheins und der Rheinhiiftn angelegen sein zu lassen" (37). 

Rekening houdend met de personaliteiten die in deze aangelegenheid een rol 

haddengespeeld en de ongewone belangstelling ervoor in de media, moet de inzet 

ervan erg belangrijk geweest zijn. 

Daarom is het wel interessant nader in te gaan op deze in het kader van de 

onafhankelijkheidspolitiek gewichtige nieuwe ontwikkeling in de ekonomische be-

trekkingen. 

c. Het "geval" Antwerpen: een exemplarisch geval 

Enige voorbereiding was daar natuurlijk wel voor nodig. Zo was reeds in het 

voorlaar van 1937 de schepen van de haven Paul Baelde (liberaal) met Oscar 

Leemans (direkteur van de ekonoriiische dienst van de haven) naar Keulen vertrok-

ken. waar zij de Antwerpse stand van de Lente-jaarbeurs even langsliepen. maar 

ook praatten met "Oherhürgermeister" (en tegelijkertijd gouwleider) Schmidt. 

Op 1 juni 1937 kon konsul generaal Schmidt-Rolke het AA. melden dat burgemees-

ter Huvsmans Schmidt en andere heren van het Keulse stadsbestuur naar Antwer-

pen had uitgenodigd. waar zij verbleven van 7 tot 9juni. Schmidt voerde gesprek-

ken met Huvsmans en de gouverneur van de provincie .-\ntwerpen. baron 

Holvoet de atmosfeer was "sehr harmonisch" (38). 

Begin augustus vertrok Baelde naar Duisburg om daar als vertegenwoordiger van 

het stadsbestuur de "Antwerpse havenbelangen te behartigen" (39). 

In december werd "Oberhürgermeister" dr. Otto van Düsseldorf op het stadhuis 

ontvangen naar verluidt, werd er gesproken over een eventuele uitbreiding van de 

Rijnvaart. 

Ondanks deze vriendelijke kontakten deden er in de eerste maanden van 1938 

gertichten de ronde dat de "Norddeutsche Llovd" een aantal schepen in het vervolg 

Rotterdam i.p.v. Antwerpen zou laten aandoen. Er werd zelfs gefluisterd dat dit een 

represaillemaatregel zou zijn tegen het Antwerpse stadsbestuur. omdat het niet 

inging tegen de "kommunistische propaganda" in de haven. 

Gezant Davignon ging dan persoonlijk zijn licht opsteken hij het AA_ en benadruk-

te de "in let zter Zeit sich so glüciclich entwickelnde engere Gestaltung nicht nuT der wirtschaftlic-

hen. sondern auch der politischen Beziehungen" (40). Hij hoopte bijgevolg dat men een en 

ander goed zou overwegen. 

Hoedanook begon Antwerpen in april 1938 het offensief dat de Duitse deelname 

beoogde aan een z.g. Congres der Hanzasteden, dat zou plaatsgrijpen in juni-juli. 
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Huvsmans verstuurde uitnodigingen naar Oberhörgermeister Krogmann  van 
Hamburg. naar 41 andere Duitse steden en naar Britse en Skandinavische gemeen-

ten (begin april) stadsarchivaris Denucé nodigde prof. dr. Rörig ("Nord- und 

Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft") uit om een voordracht te komen houden (5 

april). enz. Zoals in het Reich de gewoonte was, hadden Rörig en de steden in 

kwestie gevraagd hoe ze moesten reageren uit korrespondentie gevoerd tussen het 

"Reichsinnen-" en "Reichsaussenministerium" blijkt dat zeop de Antwerpse 

démarches liever niet moesten ingaan. Het "Innenministerium" had het over "zeer 
ongewone" uitnodigingen, die niet langs het diplomatieke kanaal gekomen waren, 
en besloot : "keine Fofge leisten" (4!)... In die periode (eind april-begin mei 1938) 
viel ook de beslissing dat drie schepen van de "Norddeutsche Lloyd" niet meer in 
Antwerpen zouden aanleggen. 
Maar nu raakte hij de Duitse overheid bekend -wat ook haar houding veranderde - 
dat Huvsmans bereid was nog voor de "Hansatagung" een bezoek aan het Rijk te 
brengen. nadat dit in Antwerpse havenkringen bijna geëist werd met het oog op de 

"positieve" houding van Rotterdam t.o.v. Duitsland. 

Schmidt-Rolke maakte de aanbeveling om een zo groot mogelijke Duitse delegatie 

naar de "Tagung" te sturen, omdat ze dan 'ganz von seibsi zu einen deutsch-belgzschen 

Freundschaftskundgebung" (42) zou worden. 

Ook de burgemeester van Keulen meldde de komst van Huysmans. terwijl gezant 
von Richthofen hij het AA. pleitte voor deelname aan de Tagung: het initiatief 

ging immer uit van Baelde en Leemans. die "deutschfreundlich" waren en de 

ekonomische en politieke belangen van het Rijk in de metropool steeds gesteund 
hadden. Huysmans werd met ekonomische represailles overhaald en de Belgische 

regering was akkoord - eengeste van Duitse kant zou dus zeer "f.drderlich" zijn voor 

de politiek van Berlijn (43). 
Voorlopig liet het AA. echter weinig van zich horen; Schmidt-Ro!ke berichtte dan 
nogmaals dat Huysmans onderdruk van de omstandigheden en dankzij de "hiesigen 

Wirtschaftskreise, die aufgute Beziehungen zu Deutschiand den grössten Wert legen" (44), zijn 
houding veranderd had en naar Duitsland zou komen, welke beslissing hem zeker 

niet licht gevallen was en hem binnen de B.W.P. vele vijanden 

zou maken. 

Op 12 mei nodigde het Belgische gezantschap te Berlijn in naam van haar regering 

de Rijksregering uit om zich te laten vertegenwoordigen op de "Tagung" : de 16de 
werd ook gezant von Richthofen uitgenodigd. 
De 14de was Freytag, "Oberbürgermeister" van Duisburg, met zijn staf te Antwer-
pen (de ontvangst was "sehr harmonisch", "sehr freundlich"). Baelde en Leemans 
gingen even later naar Duisburg. De 17de vertrok Huysmans naar Keulen, een 

vertrek dat samenviel met een missive van het AA. aan vijf Rijksministers, waarin 
het voorgaande werd uiteengezet en ditmaal een duidelijke pro-"Tagung" houding 
werd ingenomen. Waarom ? Primo, uit propagandistische overwegingen (Kultur- 
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politis('h). secundo met het oog op de ekonornische betrekkingen. tertio ter konsoli-

datie van de Duits-Belgische verhouding op regeringsvlak. 

Nog steeds werd de knoop niet doorgehakt. Ook niet op 20 mei. toen Huvsmans met 

schepenen Baelde. \lolter en De Bruvne. met Leemans en \Villv Friling (van de 

Antwerpse Kamer van Koophandel) "zeer opgetogen" (45) uit Keulen terugkwa-

men. Huvsmans en zijn gevolg uitten hun ''grosse Genugtuung" over het harmo-

nisch verloop van de ontmoeting : de burgemeester had Zich in toespraken bereid 

verklaard tot nauwere samenwerking met Duitsland op handels-. kultureel en 

ekonomisch gebied. Dat was toch wat pers en konsulaat-generaal meedcelden. In 

elk geval ''frank (Hursmans) auf das II shl des deutsc/ien Slaafsoberlzauples"(46). 
Een en ander deed Schmidt-Rolke besluiten dat er nu een nog bredere basis 

ontstaan was voor een korrekte samenwerking (47). 

Maar onafhankelijk van de laatste interventie van Schmidt-Rolke. gaf het 

"Reiehsinnenministerium" op 23 mei 1938 uiteindelijk zijn fiat aan de Duitse 

"Tagung"-deelname, en werd aan de betrokken personaliteiten de toelating gege-

ven naar Antwerpen af te reizen. Ondertussen waren er in heel de weldenkende 

Belgische pers al lofzangen gehouden op het ''uitstekende" Antwerpse initiatief. 

'IE SOIR" deed lyrisch over de oude Hanza die. hoven de politieke konflikten uit, 

poogde nieuwe afzetgebieden te vinden - "N'est ce pas la voix même des comrner-

çants de la Hansc que l'on eroit entendre parfois. en plein confitsion de vingtième 

sièele. lorsque les grands organismes de notre métropole s'élèvent, avec ardeur et 

véhémence, contre les innomhrahles entraves qui paralvsent le commerce interna-

tional 7'' (48). 

In een interview met Fernand Demany verklaarde Huvsmans dat alleen België de 

Hanzageest kon heropwekken en een toenadering tussen de volkeren kon bewerk-

stellingen : ''nous n'avons aucune haine et aucune amhition''. Hij stipte aan dat 

Antwerpen steeds voor internationale vrijhandel was opgekomen. dat "no hmnme de 
che.z nous. .11, I7in Zeeland. (...) fout récemment encore, proposait nu monde une sorte de croisade 
pour la liberté commerciale". en besloot : "Le moment est venu de passer aux act es (...). L' 
économie. / ' échange de marchandz.ses  peut être un moven efficace de ropproc/zer les peuples "(49). 

Een incident dreigde echter roet in het eten te gooien : begin juni raakte het publiek 

ervan op de hoogte dat drie schepen van de "Norddeutsche Lloyd" Antwerpen niet 

meer zouden aandoen. Hevig verontrust smeekte de SOIR :" II conviendrait que 

des négociations fussent ouvertes avec Berlin" (1 juni) : "il est grond /emps que des 
n4gociations soient entamées avec Berlin pour que le prohlème de In compensation 
des échanges entre les 2 paps soit minutieusement remis sur le métier". "nous avons 
â négocier avec l'Allemagne". "il • faut qu'au plus tôf le port d'Ani'ers et le gouverne-
ment se mettent d'accord pour reprendre avec l4llemagne des pourparlers" (2 juni) "qu 'il (le 
gouvernement) négocie ( ... ) avec l'Allemagne pour que l'avantage qu 'elle vient de anus enlever. 
soit rendu" (3 juni). En verongelijkt merkte diezelfde krant op : "on a pu dire 

récemment, qu'Anvers est le seul port non-allemand qui est 'devisenaktiv'. c.â.d. 
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que l'escale des hateaux allemands k Anvers PR(X:URE .\ LE(5)XO\IIE DE I.'.\1.1.E 

\t.\(;XE CXE \1.\SSE DE DEVISES TRES 1\IPORTAXTES' (50) (wij kursiveren). 
Na enkele dagen echter maakte schepen Baelde bekend dat er over de zaak gepraat 

was met het Reich Antwerpen zou als kompensatie voor het wegvallen van de drie 

Lloyd-pakketboten van de "Oriëntlijn" de eksklusiviteit krijgen over een nieuwe 
lijn met snelle kargo's van dezelfde rederij. 

v Maar nog erg onder de indruk gaf de oorzitter van de Antwerpse Kamer van 

Koophandel z'n mening te kennen dat Antwerpen in elk geval voor geen enkel offer 
moest terugschrikken om de reputatie zijner haven hoog te houden (5!)... 

Verder kreeg Antwerpen in juni dan het bezoek van de "Gescilschaft der Freunde 
und Förderer der Hamhurgische Schiffshauversuchsanstalt". en bezocht Huvs-
mans, met de gebruikelijke camarilla rond hem. Duisburg. 

En tenslotte was het zover de Hanzadagen met hun tentoonstelling en voordrach-
ten gingen van start (30juni - 2juli 1938) 
De openingsceremonie werd voorgezeten door Leopold III voorzitter van het 
bureau was Baelde. leden. Denucé en de professoren Rörig. Eck (Brussel) en 
Ganshof Huvsmans verwelkomde de gasten (52). Op  de eerste vergadering (1 juli) 
werd het woord o.a. genomen door prof. Rörig. Denucé en prof. Ganshof, terwijl tot 

slot van de dag premier Spaak de kongresdeelnemers (waaronder circa 300 Duit-
sers. meer dan de helft dus) een banket aanbood. Toen op 2juli alles weer achter de 

rug was, waren op het spreekgestoelte verschenen dr. Van Roosbroeck. prof. De 

Leener (Brussel). "Oberhurgermeister" Schmidt. "Senatspr5sident" Greiser van 

Danzig. prof. Eck. "Hafendirektor" Hoflbauer van Duisburg en schepen Baelde. 
die de slotrede hield (hij sprak van "eendrachtige samenwerking". "ordening van 
de belangen" en "oprechte solidariteit") (53). 
Terwijl de Belgische pers op een zeer positieve manier over de Dagen bleef nakaar-
ten. en Leemans (Mor al/en habe ich persönlich mit dieser Hanse-Tagung ein Eest von 

.4nnâherung und guten Einverstëndnis beabsichtgt") (54) zoals Huvsmans. Schmidt-
Rolke voor zijn gewaardeerde medewerking bedankte, begon men ook in Duitsland 
aan de definitieve evaluatie van de Tagung. 

Iedereen was het er daar wel over eens dat een gunstige beoordeling zeker niet 

misplaatst was. Zowel konsul-generaal Schmidt-Rolke (die de "Tagung" eerder 

kultureel-politieke dan ekonomische waarde toekende). als Rörig ("Darüberkan aber 

kein zweij'el sein Antwerpen wünscht cor allem mit Deutschland in engere Besjiehungen ZU 

kommen" (55), de politieke afdeling van het AA. ("Man wirdfeststellen müssen, was sich 

die Belgier in Antwerpen unter dein 'Ausbau der Grundlagen ' vorstellen. Alsdann kann man hier 
entscheiden, wieweit man in der Zusammenarbeit gehen will. ( ... ) durch Hansa- Tagungen den 

deutschen Einfluss in Belgien ( ... ) verstiirken and die Atmosphiire verbessern" (56), en 

tenslotte "Oberbürgermeister" Schmidt, bij wie Huysmans niet vergeefs aange-
klopt had, toen hij hem voorstelde een of ander organisme op te richten om de 

kontakten tussen de Hanzasteden levendig te houden, en... samen met Spaak 
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nogmaals een bezoek aan Keulen te brengen. 
Schmidt had het er verder over dat "ernsthafte and eingehenden Aussprachen (...) 
insbesondere (iiber) den Nationa1so.ia1ismus" gedaan werden, en stelde dat (57) Huvs-

mans nu tot een eerlijke en begripsvolle samenwerking met Duitsland bereid zou 

zijn. 

Tijdens een gesprek met von Rintelen eind oktober 1938. kwam Schmidt daarop 

allemaal nog eens terug en bepleitte Huvsmans' en Spaaks visite (deze laatste had 

graag kennis gemaakt met de "Reichsverkehrs" en de"Reichswirtschafts-

minister") aan Keulen. Von Rintelen probeerde Schmidts enthousiasme wat te 
temperen en wees erop dat de marxist Huvsmans pas in de laatste maanden z'n 
anti-nationaalsocialistische houding had laten varen. 
Ook ambassadeur von Bülow-Schwante toonde zich, wat Huvsmans betrof, zeer 
voorzichtig en vond het onnodig hem "schon wieder" naar Keulen te laten komen. 
noch hem een ereteken te verlenen (58). Maar vermits Huvsmans toch zou gaan. 
achtte de ambassade het dan nog het beste dat hij enkel eenvoordracht zou houden 

voor de"\\'irtschaftsfuihrer" (59). 
Ondertussen was er in de Belgische pers eind oktober al bekendgemaakt, dat de 
.Antwerpse burgervader eerlang naar Keulen zou vertrekken. Eind november wist 

men al dat het op uitnodiging van Schmidt in december zou gebeuren, en dat, zoals 

gewoonlijk. Baelde. Molter en Leemans Huvsmans zouden vergezellen. 

"LE SOIR" bracht op 27 november dan het bericht dat Huysmans en zijn stafvoor 

het Hanzakongres van Keulen niet alleen zouden zijn de ministers Heymans 
(Ekonomische Zaken) en \(arck (Verkeer). - allebei hadden ze nauwe konnekties 
met de Boerenbond - zouden met de burgemeester reizen (60), wat toch eens te 
meer wel het belang bewijst dat men in België hechtte aan de betrekkingen met het 

Reich. 
Begin december werden definitief de ministeriële deelnemers bekend gemaakt 

Hevmans en Balthazar (minister van Openbare Werken en opslorping van de 
Werkloosheid) voor België. Dorpmiiller ("Reichsverkehrsminister") en Brink-
mann (staatssekretaris van het "Reichswirtschaftsministerium" als vertegenwoor-
diger van Funk) voor Duitsland. Ook de heren 5nov. d'Oppuers. Gérard (van het 

ministerie van buitenlandse Zaken) en Rodhain (voorzitter van de Antwerpse 

"Fédération maritime") zouden meekomen. 
Op 9 december tenslotte arriveerde het hele gezelschap in de Rijnstad. Huvsmans 
sprak er over de kommerciële en kulturele toenadering, en zei dat ondanks de 
verschillen in ideologie en regime er tussen België en Duitsland gemeenschappelijke 
vraagstukken bestonden die gemeenschappelijk moesten opgelost worden (61). 

Verder gaf hij zijn mening te kennen dat de materiële belangen van een groot deel 

van Duitsland en Antwerpen nauw verbonden waren, en dat zij er alle voordeel bij 

zouden hebben beloond te worden met een goede politieke verstandhouding en met 

een wederzijdse eerbiediging van zekere overtuigingen (62). 
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Deze toespraak leverde Huvsmans de unanieme lof op van zowel de Belgische als de 
Duitse pers : de "K(LY!S(:I-TE YIITUXC" bv. schreef dat de burgemeester van 
Antwerpen zich inspande om nauwere betrekkingen aan te knopen met de Belgi-
sche huurstaten, en vooral met Duitsland (63), zowel op historische en filosofische. 
als op ekonomische basis (64). Ook België in het algemeen kreeg van de 'KÔLNI-

SCHE" een pluimpje wegens zijn bijdrage in het toenaderingsstreven tussen 
Londen-Parijs en Rome-Berlijn : België. in tegenstelling tot Nederland. zette zich 
in voor het herstel van het ''vertrouwen" tussen de Staten en voor politieke, 
ekonornische en morele samenwerking (65). 
In de komplimenten van het "BLRI.INER T\GEBI,.VVF aan Spaak werd ook Hus-
mans betrokken : zijn reis bewees immers dat het Belgische volk niet van een of 
ander tegen Duitsland gericht ideologisch blok wenste deel uit te maken (66). Over 
onderwerp en resultaat van eventuele onderhandelingen werd echter niets meege-
deeld. 
In de daaropvolgende maanden bleven de vertegenwoordigers van de Belgische 
havenbelangengroepen en hun Duitse kollega's hij mekaar studiehezoeken afleg-
gen. "IE SOIR" konkludeerde : "(...) enienle échange de marchandises ei d'idées. donc 

cui/isation ei culture !" (67). 

Men kan dus wel rustig stellen dat de onafhankelijkheidspolitiek ervoor zorgde dat 
bepaalde vooroordelen t.o.v. het nieuwe Duitsland werden opgeruimd in ekonomi-
sche kringen. Om het samen te vatten : "rapprochements" en "co//aboraiton" met 
Duitsland zorgden voor "sang nouveau pour zin monde bien ma/ode" (68). 

- Om het samen te vatten.tenslotte was hierbij opvallend dat het toenaderingsstre-
ven blijkbaar reeds z6 sterk was, dat men erin slaagde zelfs figuren als een Huvs-
mans voor de wagen van de samenwerking met Duitsland te spannen. Een mooier 
alibi kan men zich moeilijk indenken... 

d. Naast de "grote" politiek: "vendre beige" 

Uit het voorgaande kon men zich wel een beeld vormen van de ekonomische 
kontakten op het officiële en semi-officiële vlak. 
Moeilijker wordt het om in te gaan op details over in- en uitvoer. participaties, 
bestellingen, leveringen. aandelenportefeuilles enz. Dat is trouwens de bedoeling 
niet van dit artikel. Maar misschien is het wel illustratief om enkele typische 
voorbeelden aan te halen van de manier waarop bedrijven en personen in Duitsland 
en België hun relaties onderhielden. 
Men moet daarbij wel enkele algemene cijfers voor ogen houden. 
% van de Duitse import uit België 

58 



1935 1936 1737 1938 1939 (jan.-mrt.) 

3 ? 3.6 3.6 3.4 

(tegenovergestelde evolutie van het gemiddelde van west-Europa) (69). 

invoer in miljoen Reichsmark uit België 

1935 1936 1937 1938 

126 139 197 194 

Sde plaats vsn alle Europese landen, inbegrepen de USSR en Turkije. in 1938 na 
Engeland. Zweden. Italië en Nederland)(70). 

invoer van 1000 t van koper uit Belgisch Kongo: 

1935 1936 1937 1938 

25 28 30 40 

(3de plaats na de USA en Zuid-Afrika) (71). 

Daarbij komt dat volgens Belga in 1937 al Belgische financiers meer dan 1.5 miljard 
B.Fr. in het Reich geïnvesteerd hadden. meer dan Groot-Brittannië (72). - Wat was 
de "officiële" motivatievoor een en ander? "DECTSCH-BELGISCHE \VIRTSCH.\FTS-

Bt..TTER" ("BCI.LETIN DE I.'INDUSTRIE ET DU COMMERCE") van 15 april 1939. over 
het principevan de handel tussen de twee landen : wanneer België voor 1000 B.Fr. 
Duitse goederen aankoopt. kan het rekenen op een gegarandeerde export van 860 
B.Fr. naar Duitsland. 
Onder de titel "Acheter allemand,.. c'est vendre Beige" vermaande men "Aussi 
tout Beige, toutejirme commerciale ou toute aurorité qui, pour des raisons quelqonques, négligent 
l'Alleman,gne comme fournisseur. commet indirectement un acte répréhensible, car en refusant 
d'acheter, ils empechent l'exportation de produits betges. (...) En insistant pour que les Belges 
achètent plus de produits allemands, nous avons conscience de rernplir one noble rnzssion, celle de 
collaborer â une extension plus grande des irnportations belges vers l'Allemagne. ( ... ) Mal avisée 

est la pro6agande de certains groupements qui angagent les acheteurs â boycotter 
les produits allemands. En agissant de la sorte, ils sacrifient les intérêts de la 

Nation". 
Het is tegen deze achtergrond van "vendre beige" dat men de hiernavolgende 
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voorbeelden van relaties naast de "grote" politiek moet zien. 

1. ".\tmosfeerverhetcrende" kontakten. 

Gastvoordrachtgevers speelden hier een niet onbelangrijke rol. 

Zo was er het "Institut international du Commerce". wiens voorzitter, mr Henne-

hicq (73) met gezant von Richthofen ging overleggen wie er wei voor de "Société 

d'Economie politique" een kauserie over de ekonomische betrekkingen met Duits-

land kon houden. Als gevolg daarvan drong het A-. aan op een voordrachtgever hij 

het "Reichsministerium fir \Vissenschaft". want "in Hinb/ick auf den gegenuü/i- 

denstand der deutsch-he/gzsc/ien 	11 7rtschaftsbeie/zun.en 	(besteht daran) 	em 

erliebliclies Interesse" (74). 

Zo was er het "Deutsch-helgisches Studienkomitee", weldra omgevormd tot 

"Deutsch-helgische Geseilschaft". Vooraanstaande figuren erin waren senator 

I.ippens en ex-minister Hiernaux, lid van het "011ice pour la Réorganisation 

économique" (75). 

In het openbaar liet de GF.st.I.1.SCH.\FT zich vooral opmerken door de organisatie 

van spreekbeurten. Het ging hier om personen als Ch. Fonck. direkteur-generaal 

van de Brusselse handelsfoor die in januari 1939 'oor de "Geseilschaft" kwam 

spreken. 

Het heen-en-weer reizen tussen België en Duitsland was werkelijk "in" tijdens deze 

periode. 

Een paar voorbeelden in Duitsland bestond er in 1937 reeds een "Deutsch-

helgisches Studienkomitee". Studiereizen naar België werden georganizeerd die 

van 26 september tot 3 oktober 1937 werd uitgewerkt door Raymond De Becker. 

Het gezelschap, waarvan Max Liehe deel uitmaakte, zou zich met ekonomische en 

sociale vraagstukken bezighouden : De Becker had ontmoetingen gepland met 

mensen \ -au de Boerenbond. de "Société d'Expansion de Liège" enz. (76). 

In februari 1938 richtte het Belgische gezantschap te Berlijn een verzoek tot het AA. 

om  de toelating te bekomen voor het bezoek aan zekere Duitse fabrieken door twee 

ingenieurs van het Belgische leger - zij hadden nl. de opdracht een plan uit te 

werken ter oprichting van een "Cartoucherie de l'Etat beige" (77). Het 0KW. 

stemde toe. 

Reizen, of in elk geval uitnodigingen om te reizen werden er ook gedaan i.v.m. de 

Rijkspartijdagen te Niirnberg. In 1937 bv. werden als "Ehrengtiste" (dat was 

volgens de Duitsers zelf een "ganz besondere Ebrung") uitgenodigd Maurice 

Lippens. Raymond Ledoux ("(er)suc/zt . fdr Belgien eine starke Anlehnung in kulturellen 

und wirtschaftlichen Beziehungen an Deutschiand" (78)) en kol. Pulinkx (voorzitter van 

de "Union internationale des Organes ofliciels de Propagande touristique" en 

voorzitter a.i. van de Belgisch-Luxemburgse Dienst voor vreemdelingenverkeer) 

werd kort tevoren door Hitler ontvangen n,a.', een kongres van de Unie. 
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In 1938 \varcn er een 1,5-tal eregasten, waaronder baron Firmin van den Bosch. 
graaf Maurice Lippens en Jules Hiernaux. Verder nog baron Fernand van Ackere 
(Gentse katholiek senator en industrieel), baron de Lannoit (van Ougrée-Marihave 

en kommissaris-generaal van de internationale Watertentoonstelling te Luik). 

Olivier Gérard en Pierre .- \nsiau. 

Een aantal mensen werden onder de 'selbatbezahlende Besucher" geklasseerd. (79) Daar 

was om. Jean Delmartino (Lhrektor). 11(1 van net ,jeugctrront van cle l 	V en 

medewerker van verkeersminister \Iarck). 

Ook voor de partijdag van 1939 werden weer een aantal invloedrijke Belgen 

uitgenodigd. 
Het aantal eregasten bleefkonstant op een 15-tal 
Kwamen voor in de 2e "Akten betreffs J'orschliigefür Einladungen .um Reichsparteitag 

1939" (80) : Paul Hevmans - "Einstellung zu Deutschland: freundlich". "Hevmans 

( ... ) hat sich als Minister sehr stark urn den Ausbau der deutsch-belgischen 
\Virtschaftsheziehungen hemüht (8 1) Baron de Launoit - "Einstellung zu Deutsch-

land: wirtschaftlichfreundlich", felle voorstander van de Duitse deelname aan de 
Watertentoonstelling (82): Fernand van Ackere - "Einstellung zu Deutschland: 

wohlwollend". "(Er) ist der Repriisentant des belgischen Handwerks. Er s/ehl in stiindische 

Beziehun gen zu  den Organisation des deutschen Handwerks und triigt viel zur Erweiterung ihrer 

Beziehun gen wit den belgischen Handwerkz'erband bei" (83) : Olivier Gérard werd uitge-

nodigd omdat het zo goed als zeker was dat men op hem "durch nïhere Einführung in 

die Organisation des III. Reiches im positwen Sinne" (84) vat kon hebben, wat de 

Duits-Belgische ekonomische onderhandelingen, gezien Gérard's "massgebende" 

invloed, enkel ten goede kon komen : Oscar Leemans - "Einstellung zu Deutschland: 

sehr freundlich ". Leemans ist es z'r verdanken, dass durch die Hansetagungen eine enge 

Verbindung zwischen Antwerpen und den deutschen Hansestadten hergestelit wurde" (85) 

John \Vilms - schepen der stad Antwerpen. "Einstellung za Deutschland: freundlich". 

"Bemüht sich in besonderen Masse um die Förderung der Beziehungen zwischen der Stadt 

Antwerpen und den am Antwerpener Hafen interessierten deutschen Stiidte" (86) ; Pierre 

Ansiau - "Einstellung zu Deutschland: positiv" "Arbeitet sehr stark mit der IG Farben-

Industrie und den Reichswirtschaftsininisterium .usa1nmen (...) Seine Spezialitöt ist die Eröf-

nung von neuen Einführmöglichkeiten deutscher Waren nach Belgien" (87) Maurice Berger 
- industrieel en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Industriëlen en Inge-
nieurs. "Einstellung zu Deutschland: wohiwollend", "Berger hat wiederholt die 
Zusammenarbeit zwischen deutsche und belgische Ingenieure gefdrdert' (88) ; en 

tenslotte ook nog de financier baron Empain. 
Het aanhalen van de banden werd - naast de uitwisseling van voordrachtgevers en 

het over-en-weer reizen - ook nog bevorderd door de Organisatie van handelsbeur-

zen en internationale tentoonstellingen. 
In februari 1938 bevond zich een Belgische missie, bestaande uit de industrieel 
Marcel Nagelmacker, baron Meyers (ere-prokureur-generaal) e.a. te Berlijn om 
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Duitsland de officiële uitnodiging te overhandigen voor de deelname aan de inter-

nationale Watertentoonstelling te Luik in 1939. Zij zouden besprekingen voeren 
met hoge funktionarissen van verschillende Rijksministeries. 

En maart 1938 nam Duitsland voor de eerste maal officiëel deel aan de internationa-
le jaarbeurs van Brussel. Dezelfde maand nog nam België deel aan de Lentejaar-

beurs van Keulen : vertegenwoordigd waren het Bureau voor Belgische Handel. 

het ministerie van Landbouw. de Belgisch-Luxemhurgse toeristische dienst, de 

haven van Antwerpen. de N.M.B.S. en de Belgisch-Duitse Handelskamer. 

In augustus 1939 besliste de kabinetsraad over de deelname aan de internationale 
Transporttentoonstelling te Keulen in 1940, waarvoor het Reich België een uitnodi-
ging liet toekomen. 
(:olson. sekretaris-generaal van het ministerie van ekonomische Zaken. zou 
kommissaris-generaal hij deze tentoonstelling worden. 

Injanuari 1939 kwam ambassadeur von BOlow in Luik, in gezelschap van burge-

meester Bologne en minister Balthazar, de eerste steen leggen van het Duitse 
paviljoen op de Watertentoonstelling waarbij een hele boel "Blut und Boden"-
achtige symbolische handelingen te pas kwamen. 

Eind 1939 werd in de metropool bekend gemaakt dat de stad haar medewerking zou 
verlenen aan een Hanzadag die Keulen in 1940 zou organiseren. Uiteraard maakt 

dit lijstje geen aanspraak op volledigheid. - Hoe ging het ondertussen met de puur 
ekonomische kontakten 

2. Relaties op het vlak van de bedrijven. 

In de sektor van de metaalverwerkende nijverheid werkten Belgische en Duitse 
industriëlen reeds jaren samen in de Iweco. de International Wire Export Co. (89) 
In het kader van het "Internationaler Verband ifir Draht- Erzeugnisse/Svndicat 
International de Produits tréfilés" werd in de Iweco (die haar zetel had in Brussel) 

een gemeenschappelijk politiek gevoerd door Duitse industriëlen en aan Belgische 

kant dooi- J. Delori van de Clouterie des Flandres. L.A. Bekaert van de Tréfileries 
Léon Bekaert, Léon Brichant van de Belgische vleugel van het I.W.V. (Internatio-

naler Walzdrahtvei-band) en F. Brichant van Iweco zelf. Aan Belgische kant was er 

ook nog V. Vankevmeulen en de advokaat van de Iweco, mr. P. Veldekens. 

Buiten hogergenoemde Belgische firma's werd er nog uitbreiding gezocht; eind 
1936 kwam het tot een "Verstindigung mit den Forges de Clabecq". Een van de 
eerste dingen die men toen samen besliste was de "Aufkaufund die Stillegung von 
'La Paix' " (90). 
Ook werd direkteur-generaal Taburiaux van de Franco-Beige gekontakteerd. Bij 
dit alles speelde L.A. Bekaert een belangrijke rol. 
Afgezien van kleinere moeilijkheden werkte men goed samen op basis van de 

nieuwe organizatie van de Duitse ekonomie (principe "Anspruch und Pflicht" 

enz.). 
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Het sprak van zelf 'der Lage der belgischen Gruppe durch cme entsprechende .-lufra.gserlei-
long (...) Rec/inung u ira gen" (91). 
In volledige overeenstemming werden clan ook belangrijke beslissingen genomen 
in september 1937 bv. "(...) spric/it sic/i derAuschuss (met na. Delori. Bekaerten de twee 

Brichanis) einstimmig ge gen jedweden .4bschluss zon Ce3ch/iften fiir Rotspanien aas and 

ermachuigi die Geschuifisstelle ausdrücklich. alle derarlzgen (Jesc/ziiJte strikte ab:ule/znen" 
(92)...- 

Begin '37 was er ook de Duitse firma die in de Oostkantons honderden ha. in 

concessie had gekregen voor de extraktie van erts, en dit terwijl de bestendige 
Deputatie van de provincie Luik die concessie afgewezen had (93). 
"Geschâfte" ook van de kant van de Brusselse firma Delhaize Frères et ( "Le 

Lion". die begin 1937 een voor heel België geldend akkoord afloot met de 
"Ohmann" van de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) voor België. 

Pöhls. "Hiernach gab er Gutscheine an bedürftige deutsche Volksgenossen aus. eg en die zon der 
Firma Delhaize Lebensmittel zerabreicht wurden (...) Die Zentrale zon Delhaie rechnete 
monilich mii dem NSV.-Landesabmann in Bi-iJssel ab" (94). Toen de Belgische pers van 
een en ander lucht kreeg. zegde Delhaize het akkoord in april 1939 op. In maart 
1938 maakte een vertegenwoordiger der Belgische steenkoolbelangengroepen ge-
zant von Richthofen erop attent dat er best weer Duits-Belgische kolenonderhande-
lingen zouden ingezet worden. Dit soort onderhandelingen was reeds een traditie - 
een greep uit de Belgische deelnemers SuetensAnsiau. baron Snov. e.a. 

Belangrijk was eind 1938 een maatregel die door de Belgische metaalnijverheid werd 
genomen : alle reservisten die bij haar tewerk gesteld waren en opgeroepen werden 
wegens de slechte internationale toestand in het najaar van 1938, ontvingen naast 

hun soldij een bijkomende schadevergoeding "wodurch natürltch die wiîtsc/iaftlichen 
Sc/u7digung der Arbeitermassen und damit auch ihre Stimnung gegen den z'ermeintlichen 
Schuldlgen (van de heroproeping). niimlich Deutschiand, erheblich vermindert wird" wat 

uiteraard "ausserordentlich interessant" was (95). 

Ondertussen vertoefde J.-E. Solvav, van de "Industriellenfamilie Solvay (...) die als 

deutschfreundlich in Belgien bekant" (96), was meermaals in Duitsland en had er zelfs 

Filialen (Deutsche Solvay Werke A.G.) ; in november 1938 ging hij daar met één 
van zijn vrienden, baron Boël. een inhuldiging verrichten en hield er een toespraak 

over de "sociale verwezenlijkingen" van het Rijk. 
In mei 1939 was er een toeristisch akkoord afgesloten tussen België en het Reich ; in 
ruil voor een bepaald aantal Duitse toeristen, zou België voor een bepaalde som 
Duitse goederen aankopen. 
In juli mocht baron de Launoit zich verheugd tonen over een levend artikel van de 

"KÖLNISCHE ZEITUNG", n.a.v. het honderdjarig bestaan van de bekende staalnij-

verheidstrust OugTée-Marihaye. Het was in diezelfde zomer '39 dat Lois Camu, een 
vertrouweling van de Launnoit, in kontakt kwam met dr. Gebhardt, vertrouweling 

van Himmler. Gebhardt schreef Himmler dat met de erg pro-Duitse Camu gepraat 
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werd over de hervorming van de Belgische staat (97) 

Ondertussen onderhandelden het Reich en de Belgische autoriteiten (meer bepaald 
de stad Antwerpen) over een eventuele verlenging van het Alhcrtkanaal naar 

Keulen. Huvsmans zelf zou verklaard hebben dat men in 1940 met de bouw zou 

beginnen. 

Uiteraard werd ook ijverig gewerkt in bepaalde beheerraden : die van het Belgi-

sche filiaal van Siemens bv. had als president F. Thvs (van de "Société Générale". 

en voorzitter van de "(',ercle Gaulois"), en als een van de leden Gustaaf Sap ('DE 

STANDAARD'"). 
In de beheerraad van de "compagnie hispano-américaine d'E/ectricilé"(C.H.A.D.E.) 
(met participaties van o.a. Sofina en .-\EG.) zetelden Duitsers en Belgen broederlijk 
naast mekaar (zoals Van Zeeland en graafde Broqueville). 
Daarvan zijn er gelijkaardige jkaardige voorbeelden hij de vleet sommigen stelden dan ook 

dat de strijd tegen de buitenlandse inmenging in België (aldus de kommunist Pierre 

Jove) ook moest gevoerd worden op het terrein van de internationale financiën en 

hun interpenetratie in de politiek. 
Daarmee zijn we in september 1939 beland. Het besluit nu uit deze voorbeelden, 

voor het merendeel aangetroffen in één Duitse bron (dus van beperkt belang, maar 

toch in een bepaalde richting wijzend)? 
Een belangrijk punt lijkt de verbetering van de atmosfeer te zijn door allerhande 

"ekonomische" - in de brede zin van het woord - kontakten : voordrachten, 

studiereizen, handelsbeurzen, internationale tentoonstellingen enz. Doel was blijk-
baar een beter klimaat te scheppen voor het zakendoen dat uit zich dan ook in de 
tweede soort van voorbeelden. die handelen over de samenwerking op bedrijfsvlak 
(beheerraden. overeenkomsten enz.). Het zou erg interessant zijn als een vak-
ekonomist zich - wat ik kon noch wou doen - zou werpen op dit laatste probleem! 
Maar men ziet hoedanook dat tijdens de onafhankelijkheidspolitiek de ekonomi-

sche betrekkingen op alle niveaus met Duitsland niet afgeremd werden. 

Hoe ging nu de Belgische ekonomische wereld reageren op de nieuwe internationale 
situatie die er met het uitbreken van de tweede wereldoorlog kwam? 

e. Tijdens de neutraliteitspolitiek: "Geschijfte machen" 

Wij behandelen deze periode afzonderlijk, omdat neutrale staten in de gegeven 

omstandigheden ("oorlog" met Groot-Brittannië en Frankrijk) t.o.v. het Reich een 
speciale positie bekleedden en omdat meer speciaal de aandacht voor België nog 
toenam. 
Officieel poogde men de handel met Duitsland zowel als met de geallieerde landen 
op "evenwichtige" wijze verder te laten lopen. 
Na de oorlog werd er echter van Belgische zijde gesteld dat in de periode 1939-40 
"des courants commerciaux sont créés et la Belgique contribue de plus en plus largement â I'effort 
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de guerre des alliées" (98). 
Lieten wij Duitsland werkelijk links liggen ? 

In elk geval 
01) 2 september 1939 bevond "\Virtschaftsrat" Ritter zich in Brussel. Hij bepleitte 

er een normale verloop van de handel tussen de twee landen, in weerwil van de 

krijgsverrichtingen (99). In een gesprek met minister Pierot "it. Ritter a cornmencé 

par 	remercier d 'aioir cii t 'occasion de ceite prise de contact ei s 'est félicité de la 

posilion de neutralilé adoptée par la Belgique. ajoutant que le Reich comptait en 

particulier sur / 'obserzalion de cciie net ura/ité en molière économique" (100). Pierot verzeker-

de Ritter dat hij op de Belgische neutraliteit terzake kon rekenen. 
De Belgische regering had ook niets tegen de transitohandel over haar territorium 

naar Duitsland (101). maar Groot-Brittannië had haar een nota laten geworden 
waarin dit aangerekend werd als een schending van de neutraliteit (102). Om de 

Britten niet voor het hoofd te stoten, aldus de Belgische ambassade in Berlijn. 

gebeurde de handel met het Rijk dus "mehr oder wenigergerliusch/os. werde ober von der 

Briisseler Regierung mii allen Kriiften im Rahmen des jett noch *!öglichen gefôrdert" (103). 
Ambassadeur von Biilow zag het enigszins anders hij was wel van oordeel dat 
Duitsland in België bestellingen moest plaatsen en opdracht verstrekken, dat dit 
ekonomisch gezien gunstig zou zijn. maar hij raadde aan dit dan propagandistisch 

te gebruiken : de Belgische pers zou zich er zeker lovend over uitlaten wanneer het 
Rijk (onrechtstreeks) zou meewerken aan het verminderen van het aantal werklo-
zen in België. 
Hoogstwaarschijnlijk hield men zich echter in Berlijn liever aan de "geruisloze" 

oplossing om Brussel niet in moeilijkheden te brengen. temeer daar er zopas weer 
een verdere "Umstellung der belgischen Wirtschaftspolitik"was gebeurd (104). 

De verantwoordelijke voor de bevoorrading van België. G. Blaise (105), had 

inderdaad in september de nieuwe leiders van de ekonomische missies in het 

buitenland aangesteld : zijn keuze getuigde volgens de Duitsers van "Klugheit" en 

"klare Linie"( 106) Bemelmans was geen vriend van de Britten. Richard (direkteur 

van Sofina) geen vriend van de Fransen. Kronacher (voor Nederland) iemand met 

"starke Sympathien fiir Deutschland"(107). en Ansiau (voor Duitsland). "der bei 

uns (Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft) ja gut bekannt ist"( 108) Op persoonlijk 

vlak waren die benoemingen dus in elk geval goed gelukt, maar auch in sach/icher 

Hinsicht (nimmt Belgien) immer mehr eine grundsiitzliche Haltung (ei) die als erfreulich klar 

undfest anzusehen ist"( 109). 
Dit lijkt wel te worden bevestigd door meerdere "Stimmungsberichte", in opdracht 

van het "Reichswirtschaftsministerium" opgesteld door vertegenwoordigers van 
Duitse firma's die met België geregeld zakelijke kontakten onderhielden. Een 
rapport van 30 september stipuleerde onder meer dat de Belgische industrie, indien 

mogelijk. de betrekkingen met Duitsland nog wou uitbreiden (110). In dat van 14 

oktober heette het "Die Geschiiftsleute(...) erwart en fast alle vermehrte Geschiifle mii 

Deutschland(l 11). 
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Op 6 november was het : 'Trol. ( ... ) Blockade (door Croot-Briifannië) niischst die 

.Veiun u der bel 'ischen Firmen mii Deuischland Geschiifte zu machen. Dabei zcïschsi der Wille 
-ar L 'mgehung der Kont rotte") 112). 

Op 1 december werd gerapporteerd dat verschillende Belgische firma's bereid 

waren de uitvoer van Duitse waren op zich te nemen of voort te zetten met 'iede 
Tarnung (...) die überhaupt m glich is!") 113). 

Zo konden wij een telegram van het AA. vinden, waarin verduidelijkt werd dat A. 

Chahot. direkteur der "Société d'Importations et d'Exportations", van plan was 

goederen uit Argentinië en Uruguay met een schip van de "Compagnie maritime 
beige'' "üher Bel gie n gelarnt nach Deutsch/and" te sturen (114). 
Verder was er o.a. ook het geval van de "Yzer". "Portugal" en "Escaut". schepen 
van de Antwerpse rederij Deppe. die met bestemming Hamburg koper- en zinkerts 

vervoerden. geleverd door gespecializeerde bedrijven uit Hoboken en Olen (113). 

De \'ereniging der Belgische \Volhandelaars was ook niet van plan haar handel met 

Duitsland stop te zetten : "Man wil lieber auf den Bezig der zon England kont rollierten 

II 'ollen zerzichten. als sich den Handel rail Deuischland nehmen .zt lassen "(116). 
Op de jaarbeurs van Leipzig in maart 1940, waaraan ook België deelnam, kon men 
een paneel met de volgende tekst opmerken : "Belgien ist in der Lage ihnen die Waren 
die sie JVünschen zo lzefern" (117). 

De Belgische staat stak eveneens een handje toe - citeren wij hier enkel dit lakonieke 

cijfertelegram van de Duitse ambassade te Brussel aan het AA. : Walther 
F/zugmoiorn-Ceschiij) abgeschlossen (...) Rohstoffgegenleistung 45% Kaufpreises (Elektrolpt-
knp/er und Kobaitmetali) "(118). 

De staat kocht ook legervoertuigen van het Rijk. en verkocht spoorwegwagons aan 
de Reichshahn. Bepaalde "Gegenleistungen" zullen ook hier wel niet ontbroken 
hebben. 
Van Duitse zijde kon men dus rustig beweren dat er vele Belgische firma's waren, 

"die aus ihrer wirtschaftfreundlichen Einstellung zu Deutschiand treinen Hehi machen". die de 
"Englische Kont rotte lituschen". en die met het Rijk verder "Geschüfte" wilden doen 

(119). Men liep in Berlijn zelfs met het plan in het hoofd geheime "witte" lijst samen 

te brengen, en als er met neutrale landen moest onderhandeld worden, bij voorkeur 

met die maatschappijen zaken te doen; wanneer de oorlog voorbij was, kon hun 

bevoordeling verder geldig blijven. 
We konden niet achterhalen of die lijst inderdaad werd opgesteld - wat aan de 
hoeveelheid waren die naar het Rijk werden getransporteerd - niets afdeed 
paarden, koper, oud ijzer, katoen, graangewassen, enz. (120). 
Ook de ekonomische besprekingen werden er niet minder om (121). Ansiau (die 

door de "deutseh-belgische Gesellschaft" eind oktober een banket aangeboden 
werd) onderhield regelmatige kontakten met de Duitse grootindustriëlen, die hun 

waardering betuigden t.o.v. België's politieke koers (122). 
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li  iirvemher 939 bevond Stietens zich in Berlijn en werd er later vervoegd door O. 

(;érird. waar gesproken werd met Ritter. \Viehl en andere ekonomische medewer-

kers van het .\.-\. - ondanks alles dreigden deze met ekonomische represailles om. 

done het stilleggen van steenkoolzendingen. als België niet neutraler werd. 

Meermaals werden Belgische schepen door het Rijk inderdaad gestopt. \vat de 

regering niet eens tot protesteren aanzette. terwijl dit wèl gebeurde wanneer de 

Britten identieke maatregelen troffen. 

Maar de onderhandelingen werden voortgezet, nu eens te Berlijn. dan weer te 

Brussel midden april 194() was, zo meldde "Le Soir". een voorlopig akkoord 

bereikt over de Duits-Belgische handelsuitwisselingen. 

F. Besluit. Een onafhankelijk België en de "Grossraumwirtschaft". 

Het Reich kon zich enkel gelukkig prijzen met de Belgische houding Z deviezen en 

grondstofl'en. waaraan Duitsland in het kader van zijn autarkische politiek zoveel 

behoefte had, werden uiteraard aan de andere kant van de Rijn gretig aanvaard - 

dat het eerder de Belgen waren die CCO9 aandrongen "Geschiifte" te maken, is ook 

wel opmerkelijk. 

En ware het alleen om België te doen geweest, dan zou een invasie als in mei 1940 

waarschijnlijk niet plaatsgevonden hebben : in november 1939 adresseerde ambas-

sadeur von Biilow het .\r\. inderdaad een \ -olumineus memorandum getiteld ''Ïl'a.s 

a'ürde Deutschland a'urch eine Bevel zang Belgiens ivirlschafllich geuinnen ? ( 123). met een 

hoofdstuk over de ekonomische struktuur van België. over zijn ''Produklwnsfiihigkeit 

and Rohstoffabhiinglgkeit" en een 'Schlussfolgerung Em beefztes Beluien - eine grosse 

Belastun'. DER I[ERT EIVE.S VEt TRALE.V BELCIE.VV" (124) (wij kursiveren). 

.\ls dusdanig heeft België dus niets afedaan aan de ekonomische plannen van het 

lilde Rijk en dat was juist wat de Duitsers wensten. Benadrukte kanselier Hitler 

zelf' niet dat hij ''attache aussi de prix â I'importance des échanges coninerciauv gerinano-

he/ges. II est frappé da fait que ces échanges sont plus dét'eloppés qu 'entre l'.1llernagne el la 

France"(12a). Dat werd begin 1938 gezegd. Was er dus vooruitgang geboekt sedert 

1936. toen Goering nog stelde dat "lorsque les relations politiques entre la Belgique ei 

l'.1llemagne seroni assainjes, ii faudra donner ene ampleur beaucoup plus grande  allv rapports 

économiques" (126) 

Was het dan ook niet logisch, zoals sommigen deden, zich af te vragen 
"En als er iets is dat we helemaal niet begrijpen willen, dan is het : op welke manier 

er voor de zuiverheid van ons patriotisme en de veiligheid van het land, méér te 

vrezen zou zijn van contactname onzer kunstenaars en wetenschapsmensen met 

dezen in Duitsland, dan van de betrekkingen die op financieel- en handelsgebied 

met de Duitsers werden aangeknoopt en dagelijks onderhouden" (127) ? 

Is het tenslotte onmogelijk zich voor te stellen dat er een kontinuïteit bestond tussen 
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de hier beschreven periode en die ná mei 194() ? 

Hoedanook blijven dezelfde namen opduiken wie voor '40 goede kontakten 
onderhield met Duitsland. ziet men ook later in het kom itec Galopin en aanverwan-

ten verschijnen. Het zijn trouwens dezelfden die zich reeds jaren met de hervorming 

van de staat hadden bezig gehouden. Het lijkt er dus wel opdat men bereid was mee 
te werken in een Europa waarin Duitsland het politiek en ekonomisch meesterschap 
verworven had (128). 

Reeds vroeger werd er op gewezen dat de grote Belgische financiële groepen vooral 

in de tweede helft van de jaren dertig zich niet (konden 1) verzetten tegen het Duitse 
kapitalisme bv. in zijn opmars in centraal-Europa. "En 1940, il.s connaissent les 

méthodes de la/te du captal/inancier allemand depuis des années mais ils se Imsent, d'une part 

parcequ 't/s soft impuissants. d'autre part parce qu t/s reulent conserzer Ie plus possible leurs 

positions" (129). 

In elk geval dacht men aan Duitse zijde reeds voor de oorlog in termen van 
"Grossraumwirtschaft". t.t.z. het opbouwen onder Duitse leiding van een globaal 

(oorlogs-) ekonomisch systeem waarin de staten van het Anti-Komintern-Pakt 
(Duitsland. Italië. Spanje. Hongarije) de belangrijkste rol zouden spelen met als 
andere partners ,Joegoslavie...en België (130). 

Bij de huidige stand van de historiografie lijdt het verder geen twijfel dat dit globaal 

systeem een "enischiedenen tlEHRwirtschaft/icher Akzent"had, wat dus uiteraard ook 

gold voor de buitenlandse handel (131). Sommige onderzoekers aarzelen dan ook 

niet om de hele Duitse buitenlandse handel "riistungsorientiert" te noemen. Dit 
kadert volgens hen in de nazi-"Volkswirtschaftspolitik". die na de machtsoverna-
me door Hitler konsekwent voor oorlogsvoorbereidingen diende (132). 
Natuurlijk had de handel met België ekonomische motieven, maar waarschijnlijk 

ook politieke. Voor de handel met Zuid-Oost-Europa kon vastgesteld worden dat 
het niet alleen ging om "Sicherung notwendtger EinJuhren im Frieden wie int Kriegsfall 

durch Intensirierung eines nachbarlichen Güteraustausc/zes. sondern auch aus ferner hegenden 

Gründen wie etwa... der A nkniipfung POIJTISCHER Beiehun gen über handelspolitische" 

(133). Kan die vastelling ook niet voor België gelden ? 

Men moet daarbij steeds voor ogen houden dat Duitsland vastzat in deze logika: 

nastreven van een autarkisch systeem, dit bepaald door de oorlogsekonomie. DUS 

noodzakelijk "Crossraumpo/iti/c und Imperialismus" als gevolg (134). Vandaar de 

ekonomische en politieke interesse voor België. 
Waarom gingen bepaalde Belgische ekonmische belangengroepen daarop in? 
Zeker niet uit politiek nationaal-socialistische overtuiging, evenmin als bij de 
Duitse bankiers en ondernemers trouwens. Hun kriteria voor het meedraaien in de 
"Wehrwirtschaft" : blijven de produktiemiddelen verder in hun handen en is er 
mogelijkheid tot winstmaximalisatie en kan het nieuwe regime de ekonomische 
mogelijkheden oplossen door een uitbreiding van de afzetmogelijkheden (135). Het 

lijkt wel mogelijk dat aan Belgische zijde een soortgelijke redenering bestond. Een 
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laatste opmerking het kan gek lijken dat in een artikel waarin ekonomische 

betrekkingen ter sprake komen. zo weinig cijfermateriaal voorkomt. Maar het was 

er mij hier enkel om te doende "toon" van de betrekkingen aan te geven, gebruik 

makend ' -an de pers en de dokumenten van het Auswirtiges \mt. Dit aspekt leek 

mij reeds interessant genoeg om er enige aandacht aan te wijden. Ik kijk dan ook 

met belangstelling uit naar een ekonomische- "technische" studie over hetzelfde 

onderwerp, waarin uitsluitsel zou kunnen gegeven worden over de vraag of de 

'hardware' cijfers het 'software' beeld van dit artikel bevestigen - ofontkrachten. 
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III,! N(;H.\7 1. 'I'H 1; B.\R0N Dl: 1,.\k'NOl'l'. In Belg. 'l'ijdscltrili 'De Nieuwste Geschiedenis'' 
V. 117E 122. p. 4)). 

2) 

 

in ktiack. 21 sept.  
31 	De enei'giek ttnti-bols)ett-lstt.st'he httiidutg san d5' Duitse Rijksrrgt'ri lig wordt bi  de Belgische industrie 

ER(; GEWAARDEERD. 
4) 	Deze u'ndeti.s zet zich In Belgiesteids verderdotir, t,i.z.dtit ni do land, dat opa kelijkge bied i'eii beetje 

ver van oits stond, 'cii verblijdende ottinieki'er in hei t oordeel t alt Duitsland gebeurd is. 
- lkFem'ermerk .1.1,. 2 t oktober 1)37, .\.\.. Ha. Pol., IVielil. Belgieti. 

(3) herhaaldelijk autclnjddi' dat hij ( \'ait Zeeland) wenste en bereid as mei Duitsland tot ekoitonuisilte 

overeeitkonusien te kititicit op een veel bredere gmndslag dan tot liii tilt'. 

- lnççtuhandds.çfr/Ie /uirSachsen na Reieh.ïsiel/e flirden .'lussenhandel. 211 september 1936. AA.. Abt .W. H;t. Pol - 
Ha. 

(Ij) Ribben 109) logeet'de in het kasteel s-au de zwager san gezant de Kerckhove de Deitierglteitu. die een 
bekend Belgisch industrieel is as Er vond o.a. eelt kleine ontvangst plaats waarop de zakenrelaties tutu 
de industrieel aattsseaig waren. E. KORD'E,.Vfrhl aus den .4k/en. Deutsche Verlag Gen.. Stuttgart. 19511. 
p. 121. 

(7) dat dit standpunt mik voor liet koloniale vraagstuk gold. 

K( )R DE. op. cii., p.  120. 

()1) \'et'ss ant nut de l'smihie Dclatninit. 

(9) Een itauwere verbitsdittg tussen Duitse cii Belgische ekottomische kringen. 

DGB uit AA,, 11. Drzensber 1936. .V\., Ha. Pol.. \Vhiel, Relgiett. 

(II)) I.'ttet'aard de ssetts uitte dat de betrekkingen verder uitgeboussd zouden worden. 
\ 'ott Ricltthoven in AA.. 4. Juni 1937. ihid. 

(II) De vrietidsrluappelijke stemming van .I,LE ekotiomische kringen t.o.v. Duitsland is VERRASSEND 

CR001'. .ALI.E\I.kAL leggen ze de nadruk op de noodzakelijkheid San het santt'tt mari'het'ett. 

(',oet'cleler uil Schacht, 12. Juni 11)37, ,,\ .,Aht. W. Ha, Pol,, Wi. 
1124 lteh ik met één man otutntriet die ccii vrietidelijk noord had soor Frankrijk. 

11:11 Duits-Belgische Verenigingen op ekoitomist'lte grondslag. 
It) 	Hier kait Duitsland zelks s'reedzaatn doordringen in Koitgo door md uldige maar vruchtbare sset'kittg. 

IS) daar zij graag sametu met Duitsland koloniaal zouden uilleit 'verzekeren' tegen anderen. 
II))) Houdt de politiek zich mi taktsol tij) di' achtei'grond. dut bestaan er juist op dit ogeithlik grote kansen 

\Igenirite indi'nk:goede kansen snxr ekotsondsi'lie santettsreckiiug tip lange tertti itt. 
(17) die zeker graag meedoet. 

Hi'ri toeren wil eraan dat i,i pp1 voorzitter anti ss'ordett vati de ''.Société germatti i-bt'Ige of den isili-

belgische Ce,scllsi'hal'i''. 
(III) bekende personaliteitt'tt tilt de drie landen mei tnrkaar in koittakt te brengen en zodoende de 

afwikkeling van alzondri'lijke ekottonttst'be aangelegenheden ie vergemakkelijken. maat in liet bijzon-
der,  ('en gunstige atmosfeer snor het geheel van de ekonomist'he hett'ekki ngrn tussen deze landen ie 

scheppen. 

(191 Steun aan die in- en nitsoerzaketi, die soor hei Komitee ol'ledeuu vatu liet Komitee van belang kutituett 

zijn 

Retc/uvti'irtscha/kçmjnkçterjam na 4,4., 22Juli 1937. Ihid. 

(211) Franck had reeds vroeger pogingen aangewend om met zekere Duitse personaliteiten nt kontakt te 

treden, maai- zonder resultaat "Schacht hat mir (\Viehl, der 'Handelsahteilung' vatu hei AA.) gesagt 

dass er keiner \Vert darauf legt. dass der belgische Notenhatukpriisident Franck tuit dem Führer 

empfangen ssird, und dass er damit einversuatidern ist, svetttu der Bestch scn A.\. ahgelehnt svird" 
(,4k/enceeuneek, IR November 193,5. AA., Ha. Pol. Aht., \Viehl, Belgien.) 
Schacht heeft mij (\Viehl. der 'Haiidelsahteilung' van het .-V. ) gezegd dat hij hit niet san lielaitg acht 
dat de goes erneur san de Belgische nationale Battk F'ranck doorde Fiihrerotttvangetu ssordt, endathij 

ermee akkoord gaat dat het .-\usuiirtiges .\mt liet bezoek niet toestaat. 

(21) op sympathieke manier, zeil's hartelijk / en verder / vertrouwelijke hartelijkheid. van Riehthqfen an 

.1.4.. IS. April 1937. AA., PA., pol. Bez. 

(22) De noodzaak Duitsland hoe dan ook tegemoet te komen svordt ook door hem (Van Zeeland) ten volle 

ingezien. ,Volt.z .S'c/iar/tl, 14, April 1937. Ihid. 

(23( Frkre had Br8uner meegedeeld dat hij vanaf 29 april 1937 voor 8 dagen naar Berlijn wilde. 

(24) Het bezoek in Duitsland de derde kontaktopname is ,4klenceemerk betref /s ,4neufBetmuee, 24. April 1937. 
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AA.. PA.. piil.I3ez. 

42 75i \lerki-ii sij op nat \ati /.iekturl rltaooiitr in \'a.shingt,,n verbleel. niet xii lang tin ItI bezoek van 

S, ha,lii in Brussel 	heide .siaaisltit zullen mik i,ver de aanstaande .\ ierika-irip san gedachten 

gtsitssild hel)ht'it 

II- 	tittia ri 1991.  Di vertioititrtisittahi 5111 de l3t'kisthr Iiiiaiteiile 	eitld in dat organisme. OER- 

Ryl-: 9 huur saii cie l3elgistlie gezautsthapsraad ie Berlijn. zou \'aii /eel,ind zeker itesieiiitrl 

hebben : oas hij liet niet die vaststelde 	''Hitler hal) mii riem 7sitioital-sii,.ialisititis clie Krisis dii 

niorlerneti Welt dttn-li dir 5(111 ibm iteschalletie Finse zit isclieti Kapiial iitid Albeit ult(iStiIiil('it 

kiiitni-u' (1 i'rlmuhie/iiS Bi'ejiii. 18. Norembei 1113rJ  \.\.. DR,. \B.) dat Hitler iii') liii nafionaal-

socialisnie cle krisis van de liedendaaitse wereld lieeli kunnen iivericitilten rliiiirile ssuiilu'z.i' clii' lul tot 

stand hrailn tussen kapitaal en arbeid. 

(271 vgl. "DFR,VIEREHEURE" uit IB 16 december 11)27. 

(281 vgl. (1)? II) augustus 11137. 
12)1 10V RICHTH0FE.Vem.1.4.. 30. Juli 11137. .5.5,.,  .5.bi. \V. 1-la. Pci). \Virtst-h. 13e,.. 

(:111) J. I).\\'IGNON ..S'nure,urrd'ituii' ,iiiniion. Bruxelles. Ed. t,niversittures. 1101. p.  1)16. 

1311 .1.1. an 12(;B. 2. \Iiir,, 1940. .kien DGB. Seireia. 

(32) .Vofe Légafioti de Beigique Berlin. 27 juin 1938. Ibid. 

(33) Op  immkkrnho-e wijze zijn ssmpatiiie voor Duitsland uitgedrukt en o.in. gezegd dat België door de 

ernst en Iterti niet vanuit liet Oosten. naar vanuit liet Zuiden iritiges allen u (-rd - lii/Z,Ich,tt(flg Kees)-

:sa/d. 1Juli 1)311. Ibid. 

141 België levert algescet kit' en hall-aliewet-kti' piodukten aan Duitsland, dat die produkten in derde 

landen ontruil t tegen igroudstollrn In zult xii opstelt als niakelaar in Belgische produkten. 

(33) IE. augimsitis 1938. 

1361 IS 211 oktober 19311 

1:371 .5.Isiesolg van zij n iteteldpimsitie als (tas-en eit zult natuurgegeven werkzaam heid in dienst valide 

Duitse t'konomie. is .\ntsserpen serplirht het vraagstuk van de Rijn en de Rijnitavetus ter harte te 
lienieli. 

De Antwerpse schepen Baelde op de — International(,  Binueuihali'utkoutli'renz'' te Keulen. .juni 1937. 

(38) .ÇCH.IIIDT-ROLKE5n Al.. t)tJuni 037. A.\.. P5.., pol. Bez. 

(:319 DNG 27juli1937. 

(40) De ztch de laatste tijd zo gelukkig imtsvikkelende engere aanknoping niet alleen van de eki,00misrhe. 

maar ook van de politieke betrekkingen. .lutfeirhnung II 7e/t!. Ii. \liirz 1938. .5.5... Ha. Pol., \ViehI. 

Belgien. 

(41) erg  een gevolg aangeven 

RLI!. anA.1.. 30. April 1938. AA.. PA.. pol. Bez. 

(42) vanzelleen Duits-Belgische vriendschapsmanifestatie 

SCHMIDT-ROLKEatt .1,-!.. 2 \tai 1938. AA.. PA. pul. Bez. 

(43) hes-orderlijk 

1'ONRICHHOFENitnAA., 7. Mal 1938. AA., PA., pol. Bez. 

(44) Ekonomische kringen hier, die het grootste belang hechten aan goede betrekkingen met Duitsland. 

SCHMIDT-ROLKEanA,4.. 11 NIai 1938 Ihid. 

(45) DNG 21 mei 1938. 

(46) dronk (Huvsmans) op de gezondheid van het Duitse staatshoofd 

LIGA anAA.. 23. Mai 1938. AA., PA.. pol. Bez. 

(47) Voor BAELDE en LEEMANS. die "in harmonischer Zusammenarheit mit dem Generalkonzulat den 

Interessen der deutschen Seeschiffart im Hafen von Antwerpen in hervorragetsder \Veise gedient" 

hadden. had Schmidt nog speciale loF 
in de meest harmonische samenwerking met het Konsulaat-generaal de belangen van de Duitse 

zeescheepvaart in de Antwerpse bas-en buitengewoon goed gediend 

(48) 1S25 mei 1938. 

(49) Ihid. 

(50) LS3 juni 1938 

(51) IS 19juni 1938 

(52) Naast de reeds vernoemde namen, waren aanwezig aan Belgische kant minister van verkeer en PTT 

Marck, staatsminister Van (',auwelaert, de voorzitter van de Federatie van de Kamers van 

Koophandel en Industrie van België. De Lausnav, de voorzitter van de Antwerpse Kamer van 

Koophandel. 
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1 tlssta til . (lii iii,rzlttt'r 	lid e Fdéritiitti Slaritinie R odhain. d c \oorzitter iiii de Rjdtrsvtrenjgini. 

( h. SIjt'id ets andere reders. 

.\att Duitse kant 	ccii aantal httrgemee.stei-s en Itav cnv eratttiiiiordelijken 	s-nu _\lliiiierdeu, senator 
5,1fl H;ttitltjirg : Dier. Gauaitttsli'iter sait Keulen 	Ftigmaun. direkteur vast de Friedrich .11red 
Fltiti, 	lsi.rttittjij. perschef,  te Kettlj'it en verder reis aantal voorzitters van Kamers vast Koopliatidel 
'it 1 ttdttstrie_ 

t .53 \(6s- al 1 	as het stUit persoo i 11 i i ke bedoeling van deze Hastse-Ta -ti itg' een li'e.st van toesjadert ug eis 

snede vecstassdhiitsding te maken. 1) 3 juli 1938. 

1.54) LEE.lLLVVsn.Sï:H.11If)T-ROLKE 7juli 1931f. A.\.. P.\.. pol. Bez. 

Daarover kan echter 	to ijlel bestaan .tttsterpess sceitst sdiir alles nauwere handen niet Duits- 
land aan te knopen. Riiet&'asi .1.!.. 14Juli 1(1311. (bid. 

liii zal moeten vaststellen uit de Belgen in Antwerpen met een 'uitbouw San de grottdslagen 

)ij'diieleti. Dan kan ttseit hier beslissen litiever tien in de santettwerkittg wil zaan. (.1 door Hansa-

T.igiuigen de Duitse imloed in België s ersterken rij de atntoslëer s erheteren. .-lklenr,nnec/ Pol. 11. 23. 
th M38. 1 bid. 

(57) erissi inc en d sepgaa ide uitspraken. meer in liet bijzonder over liet tja tiojtaal-socialf.sme 

Rap/niet :'H.(IrnT? Oktober 1938. .\A.. PA.. pol. Bez. 
(58) 1'0.\'B( i011'on .1.1.. 3. Novetsiher 1938. Ihid. 
(59) l'O.V B.IRGE.V os A.L. 9, November 1938. lhld. 

(til ) Reeds vroegte werd erop gewezen dat Spaaks komst van Duitse zijde niet gewenst werd om hem toet te 

kont promit leren 

(Ii!) ZA II decem her 19311 

(62( PP 16 december 1938 

(63 ) sgl. /).VG 14 decem her 1938 

(64 ) DS 14 dccciii her 938 

(iS) 1 bid. 

(li)i ) vgl. IR. 18 december 1938 

(67) Iii .januari 1931)   waren er ander(,  schepenen aangesteld. Het Konsulaat-generaal betreurde zeer dat 

Raelde. die "trio itits stets in hervorragender \Veise zusammetigearheitet" had, niet meer verkozen 

oei-d. De itjettsvt' schepen voorde haven. Delwaide. was echter al eett oude bekende s-au liet konsulaat 

int had ''setitett gtttett Willen zit etiteit etigeti Zusammetnirbei t in allen Hafenl'ragen znm .usdruek 

gebrai'ltt'' (DG.4 as -1.1.12.Jattuar (939. .\A.. PA.. ittnere Pol.) 

met ons steeds 01)  httitettgewoott goede manier samengewerkt 

zijn goede svtl is-. m. ccii enge santettwerktng ~r alle havenproblemen uitgedrukt. 

(hIl) IS. 14 mei 1939 
(69) J. FREYMOND. Le Ille Reteh cl In ce'ort(itni.salion konomiqtie de L'Ettrope 1940-42. Svtholl'. Leiden. 1974 

(Instttttt L'ttiversttatre de hatites Etudes Internationales Getikve. (olleetion de Relations Internatio-

nales. 3). p  78. 

(71)1 H.-E. \'OI.K\l.\NN. ,ltisse,t/iandel tind,ltsfrsïslting in Deutschiand 1933 bi.s /939. In lVirlscha/1 tindRiislttng 
nut l'oeabend des 2. ll'ellkeieges. Droste Verlag. Düsseldorf. 1975, p. 102. 

(71) Ihid.. p.  103 

(72) sgl. I'DP 17 maart 1937. 

(73) Ook in 939 bleef Hennehieq voorzitter van deze nu "Institut Economique International" genoemde 

instelling. In het komitee ervan zaten om. Maurice Frère, M.-L. Gérard, 0. Gérard. G. Janssen. 

Louis \Iahieu. E.-J. Solvay. M. Suetens, E. Van Langenhove en P. Van Zeeland. 

(74) In verband met de huidige stand van de Duits-Belgische ekonomische betrekkingen is dat van groot 

belang. A.4. nu RAL lOss.. 14. Januar 1938. AA.. Aht, SV.. Ha. Pol.. Wi. 

(75) Aan Duitse kant was dr. Otto. burgemeester van Diisseldorfen lid van de SD. voorzitter, en generaal 

a. D. \'ogt vice-voorzitter. Al de "Gesellsc/taflen "werden samengebracht in een "Ami Zwtsc/tenstaatltche 
l'erbumnde". dat vanafaugustus 1939 onder de bevoegdheid viel van het SD.-Hauptamt. Voorzitter van 

het "Amt" was SS-Gruppenflihrer Werner Lorenz. die de Belg. Ch. Fonck van de Brusselse handels-

beurs tot zijn vrienden zou gerekend hebben. (cf. H. Orb, Nalionalsogta/ismus. Olten. \-'erl. Walter. 

1945. p. 365). 

(76) SludienkomileeanAA.. 1. September 1937. .tA.. PA.. pol. Bez. 

(77) Légation de Belgique Berlin á.-\.A.. 14 fés'rier 1938..\-A., PA., Militlirang 

(78) Heel bijzonder eerbewijs. 
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Hij is(,(,li voorska ttder valt een sterk aan lei ueti all België tij l) tij tslandop k tilt ureel cli ekonomisch 

gebied. E/iteigd.rlr. 1937. .\.\., 1 ntitd. RPT. 

(7<» /il t' betalende bezoekers. 

(dl ) Diverse, 1938. AA.. In land. R P'I'. 

(III) Instelling,  t.ii.v. Duitsland : vriendelijk. l-Ievntans heelt zich als minister heel erg ingezet voor de 

ititbotiss- salt de Duits-Belgische ekonomische betrekkingen. 

182 	1 vistelling t .0v. Duitsland vrietidelijk 01)  ekonomiscit gebied. 

83 	1 ristel littg t os. Duitsland s elssilleitd . Hij is de vertegenwoordiger van het Belgische aritsanaai. Hij 

staat permanent in kontakt niet de 'Organisation des deutschen Hatidsverks' en doet veel voor de 

iti i brei ding van de betrekkingen daarvan mei de Belgische organizatie van het artisanaat 

(111) Door hem vati dichterbij te doen kennismaken mei de organizatie van het 111e Rijk op positieve 

manier. 

(115) 1 lis tellilig t.o.v. Duitslattd : zeer vrieit del ijk''. 'Het is aa ti I,eemaiis te danken dat door de 'Hanseta-

mi ogen' ccli naiisv kontakt tussen .\n tsverpen rit de Duitse Hanzasterlen tot stand kssani 

(111)1 Instelling i.o.s. Duitsland vriendelijk''. ''Zei zich in bijzondere mate in voor de bevordering san de 

betrekkingen tussen de stad.\iiisverpen en de in de .-\ntsverpse haven geïnteresseerde Dnitsesteden." 

11171 Instelling t.o.v. Duitsland positie!''. — Werkt erg goed samen mei de IG Farhen Industrie en het 

'Retclisssirtschaftsrnitiisterium'. Zijn specialiteit is de ontsluiting van nieuwe insoermogelijkheden 

s oor Duitse waren tiaar België." 

(88) — Instelling,  t .ivs . Duitsland svilsst Ilend'', ''Berger hee!'t zich herhaaldelijk ingezet snor de samensver-

ki lig tussen Duitse cii Belgische ingenieurs." 

(1111) In 1933 reeds sverkte hij de li, cco als de toenmalige ''Fiihrer der Landesgruppe Belgien der NSDAP 

Horst Biichmanit. Hij gebruikte Isveco als dekmantel voor zijn aktiviteiten als ''Larides l'-.%Iiisri 
(Lerchen/e)dari .4,1., 4. .\iignst 1933, .5.kten D(;B, Secreta). lsseeowastrousvensdeeerstefjrma diehaar 

persoiteel voor de "Tag con Polsd.vn "(11)33) eelt dag vakantie gaf. 

C1- J.R. KO(:H. Ka,npfzeil iniAus/and. (Brüssel. 1(142) p.6. 
(Pl)) Akkoord met de Forges de (3ahecq / en eerder: / opkoop en stilleging salt 'La Pais'. Inleenationa/er 

Eerband./11r Drahlerzeuipiisse, 45. Siïnung des gesrhii/(sflihrenden ,Iuichosses. 9. Dezemher 1936. Brüssel. p. 

(91) Rekening te honden met de toestand valt de Belgische groep door een aangepaste verdeling van de 

opdrachten. Ihid. 52.Sitzsng, 15. Januar 1938. Brüssel; p. 6. 

(92) Spreekt het komitee (ZIE TEKST) zich eenparig uit tegels elk zaken doen niet rood-Spanje en geeft het 

dagelijks bestuur uitdrukkelijk volmacht dergelijke handel totaal aCte i, ijzen. 

Ibid. 30.Siftirrg.30 september 1937. Düsseldorf. p.  13. 

(93) .Çkta/ihlad 21 december 

((14) Hij gaf hons aan noodlijdende Duitse volksgenoten, bons ssaarsoor de firma Delhaize levensmiddelen 

in ruil gaf. De centrale vats Delhaize rekende elke maand af met de NSV.-Landesohmann te Brussel. 

J.R. KOCH, Karnpf eit int .4tisla,td (Brüssel, 1942). p. 27. 

(95) Zodat natuurlijk het ekotsomisch nadeel soor de arbeidersmassa svegvalt en ook hun rancune tegen de 

vermeende schuldige (van de svederoproeping), nl. Duitsland, erg ss'erd afgezwakt' svat uiteraard 

buitengewoon interessant" 

Reichssleilefiie,4ussenhandelan OKII',, 13. Oktober 1938. A.A., Abt. \V, Ha. Pol., Ha. 

(96) Industriëlenfamilie Sols'av die in België als 'deutschfreundlirh'bekend 

Bericht. 16, fehruar 1939. AA., DR., \'B. 

Er bestonden ook bindingen tussen de groep Solsav en IG Farben. Vgl. om. FalI 6. Ausgewâhlte. 

Dokumen!e des IG-Faeben-Prazesses. Deutschee Verlag der 1 I'tsseeischaften. Berlin, 1970. 

(97) A. DE JONGHE. Hi!lee en het politieke lot t'anBe/gië. .\ntwerpen. Nederlandse Boekhandel 1972.p. 103 
Ougrée-Marihave stond ook in kontakt met de Duitse staalreus Otto WOLFF (of W. De Boek, La 
collaboealion éconoinique ... ) In Contradictions. n° 4.7-12/1973. p.  169). 	- 
Baudhuin vermeldt "Depuis les premiers jours de l'ocrupation allemande, l'usine de Ougrée-

Niarihave avait été confiée h Léon Brirhant. directeur commercial de l'entreprise 1...) C'est lui qui 

RENOUA les négociations avec la firme Otto WolfI' S propos de la transformation d'une filiale 

allemande d'Ougrée-Marihave. Ferrum (repliek F. Baudhuin op artikel ,J. Gillingham. In Belgisch 

tijdschrift i'oor nieuwste Geschiedenis, V. 1974. 3-4, p267). 

(98) F. BAUDHUIN, L'Eronomie beIge sousl'occupation, Bruxelles. Bruvlant, 1945. p.  90. 

(99) VDP8 september 1939. 
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II 	Document, di/e/sunahiipie.r bel iien t. V. p. :127. 
(II 	DCR no LE. 10. September 939. AA.. Belgien. Sis. 

ro.vnCum',,, _L4.. 13. Septenther 193. Ibid. 
iS 	.\ 1 ii iitcnecr geruisloos, maar wordt door de regen ng in Brussel iii de mate van tilt tiu nog ml)geltjk is 

niet alle krachten bevorderd. 

l'ertro,,licherBeric/ut. 29. September 1939. .\.\.. DR.. VB. 

41 Omschakeling van de Belgische rkonomische politiek- 

11 

olitiek

llurtscluzfl.cahteilcung DCB itn.4A.. 2. Oktober 1939.. '.\.. .\bt. 9V. Ha. Pol.. Ha. 

(iS) Dc zakenlui (;aston Blaise (die o.a. in de heheerraad s-au Sofina za,. met André Meser. .\llard. de 

Duitse zakenman Fritz 7c Iatetthetmer enz.)  en R. Boël leidden het ''011ire des .ppmsisiolinenteitis'' 

csm. andere Belgische ondernemers. Van daaruit iverdeit ''misstoits d',\i-ltat'' opgericht, ook 

samengesteld tilt zakenlui. 

slimheid'' in van ''een duidelijk sta id punt'' 

(11(71 sterke sympathieën voor Duitsland 

(1011) die bij l 	\\ uis ('trischaftsishteilung' san de Duitse ambassade) goerl bekend is'', ''de 	e maat die we

voor Bed pc konden vei'waclitt'tt 

11091 ook op zakelijk gebied neemt België steeds meer eelt principiële ltotidiitg aan die als s-erlteugenrl 

duidelijk rit 1 'em, Le aanziett is. 

lhid. 

(iii) Ril Man A.L. 7. Oktober 1939. Ihid. 

II 1 It 11 -  za kt'tticci verwai'hten bijna allemaal meer ,.akett met Duitsland 

R.l!ll'ati 1.4.. 7. Oktober 1939. AA., Aht. 99'. Ha. Pol.. Ha. 

(1 l") Otidatiks de blokkade (door Groot- Brittanntë) groeit de neiging san de Belgische hema's om zaken te 

doeti met Dii itsland. Daarbij groei t ritik de sri) om de kottt rol e ie ottidutkeit. 

1 bid.. Ii. Novi'm her 1939. 1 bid. 

11121 ONDER elke dekmantel die maar enigszins mogelijk is 

Ihid. 

11111 op vet-dtiken wijze via België naar Duitsland 

.1.4. mc DGB. 2. November 1939. Akten DGB. Sercta. 

(1151 Doss. Spt'zial.Gestapo in Ber/i,t.Belgien Nr. 1(a). 

(1 1(3) Niets itt1 liever verzaken aan de levering van de door Engeland gekotitroleerde wol. dan zich de 

handel mei Duitsland ie laten wegnemen 

RJl'.lI au .1.1,15. November 1939. .\A.,Aht.\V. Ha. Pol.. Ha. 

11171 België is in de gelegenheid [de seareti die L' wenst ie les-eren 

/2.96 maart 1940. 

(1111) Walther vhiegruigmotoren-zaak afgesloten. Tegenprestatie in grotsdstoll'en 45 % van de koopprijs 

)elektrolietkoper en kohaltmetaal) 

DGB as .4.4.. 311. Nosemher 1939. Akten DGB, Secreta. 

()19) die buit ekonomisrh vriendelijke instelling t.o.v. Duitsland niet onderstoelen of'hanken steken, die de 

"Engelse kontrole misleiden" 

Rll1)Iand,4.4.. 14. Dezemher 1939 AA.. Abt. W. Da. Pol., Ha. 

(120) 1'DP 16 september 1939 

(121) Minister van Ekonomische zaken in deze periode was Gustaaf Sap, beheerder van de Brusselse 

dorhierniaatschappij van Siemens. Reeds in januari 1936 was Sap naar Berlijn geweest, en werd er 

ontvangen door officiële instanties. 

(122) V/6 nos-ember 1939 

(123) Wat zou Duitsland door een bezetting van België ekonomisch kunnen bijwinnen 

(124) Besluit:.
een bezet België - eengrote belasting. HET BELANG VAN EEN NEUTRAAL BELGIE 

1"ONBLOJI'an,4A.,6.November 1939. AA- Da. Pol., Wiehl. Belgien. 

(125) D.4 I7GNON.4ANSPAAK. 17 febr. 1938. DDB. t. V. p. 53. 

(126) ihid., 30 nov. 1936. DDB, t.IV, p.453. 

(127) AUGUST MONET in DNG 19juli 1939 

(128) Eigenaardig in dat verhaal is wel een SD-Meldung van 27 maart 1940 waarin o.a. het volgende wordt 

vermeld "Die Bezirkssparkasse Malmedv schickte vor einiger Zeil an ihre Vorstandsmitglieder em 

sertrauhiches Schreiben, in dem es heisst, die belgische Regierung könne nach einer Auskunft des 

Ministers ,Janson fOr die Sparkasse keine Bewâhr mehr übernehmen, weil das Gebiet Eupen- 
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M ahttedv K'i'rits als att Detit.si-ltland ztiriickgegliedrrt en hetrai'htrtt sri''  (,ÇD-.l!e/dung sta Resch.trnn-

veantwjsierjtun -1.-! ..Siaaisvekreiar. . Ik/en Befgten). Hoe kwam men tot dergelijkei if'ttrmatie 

Dr spaarkas van \ Ialmedv st uui'de enige ti ic] geleden aan deleden van haar bestuur een vertrouwe-

lijk seli ri t en waarin staat dat volgens minister fansott de Belgische regering geen borg meer kon 

sta/tot toot' de spaarkas. daar Enperi-\ lalmedv reeds als terug ingelijfd hij Duitsland moest be-

schottwd ssordrti. 

121)) W. DE BOCK. La t'sillahot'atiott écottomiqtte (...). In 	('nniradtciton.r. n°4, 7-12/1973, p. 163. 

(IS))) .\rhritshrris-ltt des Getirralhevollmlichtigten des \Iinisterpriisideittett GetieralFeidmarschall Göring 

90 Sotidrrliagrn der clteittist'hett Erzeugnng Dr. C. Krauch cor dem Generalrat. Ontwerp-rapport 

20-21 april 1939. Aangehaald in J. Fret'mond. Le Iiie Rock ei in réorgant.tnhton économiqtie de i'Europe 

1910-12. Svtholij Leiden. 974 1 Ittstitnnt Universitaire de Hautes Etudes Internationales Genève. 

(.'siiec/tnn de relations iniernationaies 'ftp. 81. 
(IS Ii Zekerstelling van de noodzakelijke invoer in oorlog ets t rede door de intensivering van het goederen-

erkeer niet de nabuurlandrit. maar ook om dieperliggende redenen, zoals het aanknopen van 

POLITIEKE betrekkingen via handelsbetrekkingen. 

H.-E. \ï)I.K\I.\XN. - lttoenhnndei tend .lu/kütiung in Dets/schland 1933 bis 1939. In 	II 'ir/schaft Rüstung 

nat l'oenhnndde.t 2 ll'eiidriegev. Draste Verlag. Düsseldorf'. 11)73. p. 114. 

11:12) beslist \ III. IT.\ 1 R-ekonomisclt aksettt 

Ihid. pp. 10  en 82. 

(133) Ihid. j. 103. 

(134) Ihid.. p.  III 

(135) Ihid.. p.  112 
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Afkortingen 

A.-k. 	 uswirtiges Amt 
DGÂ. 	Deu tsches Generalkonsulat Ântverpen 
DGB. 	Deutsche Gesandtschaft Briissei 
DNG 	De Nieuwe Gazet 

DS 	 De Standaard 

IB 	 i'Indépendance Beige 

LF 	 Le flamheau 

LS 	 LeSoir 

0KW. 	Oherkommando der \Vehrmacht 

PP 	 Pouquoi Pas 
RI\r. 	Reichsinnenministerium 

R 1W 1 SS. 	Reichsministerium der \Vissenschafen 
R\Vi\1. (R\1\\.) Reichswirtschaftsministerium 

Vooruit 
VDP 	La Voix du Peuple 



ERRATUM 

In het vorige nummer van het V\IT 1980.3) werd op p. 34 de formule van de 

kapitaalkringloop gedeeltelijk foutief aangebracht : aan het begin van de regel 

moet W -  G worden : G - W. Inderdaad, eerst wordt Geld in Waren omgezet. 
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