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België viert in 2005 zijn honderdvijfenzeventigste 
verjaardag.  Bij deze gelegenheid wordt de Geschiedenis 
van de Bank en van het monetaire beleid van het begin 
van de Tweede Wereldoorlog tot de val van het Bretton 
Woods-stelsel, uitgegeven. 
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geformuleerd, zijn die van de auteurs; zij nemen de 
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"Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, 
le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et 
des abus de mémoire - et d'oubli.  L'idée d'une politique de la juste mémoire 
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l'histoire, l'oubli (Paris, 2000, p. 1). 
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WOORD  VOORAF 
 

 
 
 
 
 De Nationale Bank maakt nu reeds sinds meer dan vijf jaar deel uit van 
het Eurosysteem, dat instaat voor het gemeenschappelijke monetaire beleid 
van de eurozone.  1 januari 1999 is voor de centrale banken van de Europese 
Unie een scharniermoment waarmee een nieuw boeiend hoofdstuk in hun 
geschiedenis begint.  Voor sommige centrale banken overspant die reeds meer 
dan drie eeuwen, voor de Nationale Bank van België intussen 155 jaar. 
 Sinds het midden van vorige eeuw is de Bank van start gegaan met het 
op schrift stellen van haar geschiedenis.  Het eerste deel, dat de periode van 
1850 tot 1918 behandelt, is van de hand van Pierre Kauch en kwam tot stand 
in 1950 naar aanleiding van de honderdste verjaardag van onze instelling.  Deel 
twee, dat in 1975 verscheen, werd verzorgd door de professoren Herman Van 
der Wee en Karel Tavernier en bespreekt de geschiedenis van de Bank en van 
het Belgische monetaire beleid in het interbellum. 
 Deel drie van de geschiedenis van de Bank, dat in 2005 wordt 
uitgebracht naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van België, beslaat de 
periode van 1940 (het begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons land) tot 
1971, wanneer de dollar niet langer omwisselbaar is in goud en er een einde 
komt aan het stelsel van de vaste wisselkoersen. 
 Deze zeer complexe periode wordt uitgewerkt in de voorliggende vier 
boekdelen.  Om dit tijdvak te bestuderen heeft de Bank een beroep gedaan op 
een onderzoeksteam dat is samengesteld uit eminente specialisten wier 
wetenschappelijke attitude garant staat voor een objectieve kijk op de Bank in 
die bewuste decennia.  Professor Van der Wee en Monique Verbreyt namen de 
oorlogsperiode en de zogenaamde Gutt-operatie, de naoorlogse geldsanering, 
voor hun rekening.  René Brion en Jean-Louis Moreau brachten de periode 
1945-1958 in kaart.  Ze begint met de belangrijke statutaire hervormingen die 
de Bank onderging na de Tweede Wereldoorlog en eindigt met het herstel van 
de externe omwisselbaarheid van de valuta's van dertien Europese en vijftien 
andere landen eind 1958.  Walter Pluym, die het project in de Bank 
coördineerde en Olivier Boehme, die als intern historicus meewerkte, 
behandelen de periode 1959 tot 1971.  In die periode stond de Bank voor drie 
uitdagingen: de veranderde rol van de dollar als internationale valuta, het pad 
naar de Europese monetaire eenmaking en het interne monetaire beleid.  
Professor Isabelle Cassiers en Philippe Ledent ten slotte beschrijven in een 
afsluitend hoofdstuk de invloed van het monetaire en wisselkoersbeleid op de 
Belgische economie. 
 Ik wil de auteurs graag bedanken voor de indringende en omstandige 
studie die ze op basis van grondige research aan het onderwerp hebben gewijd.  
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Deze vier banden zullen een referentiewerk worden voor alle onderzoekers die 
de rol van de Nationale Bank in deze periode willen bestuderen. 
 Bij het lezen van deze geschiedenis van de Bank wordt zeer duidelijk dat 
met de jaren het openbaar karakter van de Bank en haar inbedding in de 
maatschappij steeds prominenter naar voren kwamen; getuige hiervan is de 
intekening door de Staat op de helft van de aandelen van de Bank in 1948.  Die 
evolutie is voortgezet na 1971 en loopt door tot de dag van vandaag. 
 De Nationale Bank van België heeft zich immers ontwikkeld tot meer 
dan louter een centrale bank.  Ze staat ten dienste van de gemeenschap in haar 
geheel en levert talrijke diensten aan de Staat, de ondernemingen en de 
particulieren.  Enkele voorbeelden hiervan zijn de rol van de Bank als 
Rijkskassier, het beheer van de balans- en kredietcentrales, het opmaken van 
een groot aantal statistieken en het uitvoeren van studies over de Belgische en 
Europese economie.  Ze tonen aan hoezeer de overheid en de financiële 
gemeenschap een beroep blijven doen op de Bank zodra projecten dienen te 
worden verwezenlijkt die verband houden met haar werkterrein. 
 Om ook een breed publiek toegang te geven tot de bij momenten zeer 
spannende geschiedenis van onze instelling, valt de publicatie van deze 
academische studie samen met het verschijnen van een bij Lannoo uitgegeven 
kunstboek dat de hele geschiedenis van de Bank, van 1850 tot 2002 behandelt.  
Het steunt onder meer op de vermelde werken van Kauch en Van der Wee en 
Tavernier en voor de periode 1940 tot 1971 op deze vier banden, waarvan ik 
de lezer alvast een aangename lectuur toewens. 
 
 
 
 
 Guy Quaden 
 Gouverneur. 
 
 



 

 

ALGEMENE  INLEIDING 
 

 
 
 
 
 Dit boek is het derde deel van de geschiedenis van de Nationale Bank 
van België en bestrijkt de periode 1940-1971.  Dit project zet het werk voort 
dat Pierre Kauch en het duo Herman Van der Wee en Karel Tavernier reeds 
verricht hadden met hun boeken over de geschiedenis van de Bank 
respectievelijk van de jaren 1850 tot 1918 en van 1918 tot 1940.  Het idee voor 
het schrijven ontstond in 1996.  Het voorbereidend onderzoekswerk startte 
mondjesmaat in datzelfde jaar en kwam op kruissnelheid in 1999.  Het werden 
uiteindelijk negen jaar van diep graven in de eindeloze archieven van de Bank, 
van tal van andere instellingen en zelfs van personen. 
 Het resultaat zijn vier lijvige boekdelen die met hun relaas een 
afspiegeling van een complex verleden trachten te geven.  Clio, de muze van de 
geschiedenis, fluistert ons nu eenmaal slechts datgene in wat ze kwijt wil.  Het 
perspectief van de historicus is beperkt door de bronnen, zijn vermogen hen te 
doorworstelen, zijn kunde hen te begrijpen, de manier waarop hij de lacunes 
soms moet opvullen en vooral het verhaal dat hij vertelt.  Hij moet immers een 
keuze maken tussen wat hij wel vermeldt en wat niet.  Schrijven is kiezen.  Ons 
verslag is er daarom niet minder doorwrocht, integer en hopelijk verrijkend 
om. 
 De behandelde periode is dus uitgewerkt in vier boekdelen.  Het eerste 
boek gaat over de Bank in de storm van het wereldconflict dat woedde van 
1939 tot 1945.  Herman Van der Wee kan erin verder bouwen op de 
bevindingen uit zijn vorige boek over de Bank en steunen op zijn jarenlange 
ervaring en rijke eruditie in de economische en bankgeschiedenis.  Naast eigen 
research in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland en de Verenigde 
Staten van Amerika namen hij en zijn echtgenote Monique Verbreyt kasten vol 
archiefdossiers en literatuur door die waren samengesteld door Walter Pluym, 
Joseph Makart en Olivier Boehme.  Voor Pluym bleef geen archiefbestand van 
de Bank betreffende de onderhavige periode verborgen en hij wist het mysterie 
rond de roof van het goud van de Bank door de nazi's mede op te helderen.  
Makart spitte de kwestie van de joodse tegoeden uit en bezocht de Bank voor 
Internationale Betalingen (BIB) in Bazel.  Boehme exploreerde ondertussen tal 
van Belgische archieven buiten de Bank en stak met Pluym zijn licht op in de 
Banque de France in Parijs en de Bank of England in Londen. 
 In het tweede boek starten René Brion en Jean-Louis Moreau met de 
belangrijke statutaire hervormingen die de Bank onderging na de oorlog.  Ze 
eindigen met het herstel van de externe inwisselbaarheid van de valuta's van 
dertien Europese en vijftien andere landen op 27 december 1958.  Zoals 
Van der Wee's boek niet alleen afsluit met het einde van de oorlog maar 
meteen ook met het opstappen van de oorlogsgouverneurs Goffin en Theunis, 
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zo vallen de door Brion en Moreau behandelde twaalf jaar zo goed als samen 
met het gouverneurschap van Maurice Frère. 
 Walter Pluym en Olivier Boehme kunnen dan in boek drie van wal 
steken met het gouverneurschap van Hubert Ansiaux.  Het is een periode 
waarin de Bank als monetaire overheid van het land voor drie grote 
uitdagingen stond: de dollar, die zijn rol als internationale valuta met steeds 
minder verve wist te spelen, het glibberig pad naar de Europese monetaire 
eenmaking en het interne monetaire beleid.  Het doorvorsen van voorheen 
nooit bestudeerde eersterangsbronnen maakte het Pluym mogelijk om aan te 
tonen hoe de Bank ook op het internationale forum monetaire geschiedenis 
heeft geschreven.  Boehme bracht daarvoor ook informatie van externe 
archieffondsen aan.  Deze laatste schreef zelf het hoofdstuk over de rol van de 
Bank in de Belgische Kongo-politiek en haar tot nog toe onbekend aandeel in 
de uitbouw van de gemengde economie na de oorlog.  Walter Pluym en Olivier 
Boehme werkten samen het hoofdstuk uit over de Bank als bedrijf, daarbij 
geholpen door Jean-Percy Cassiers en Joseph Makart. 
 Het vierde en laatste deel vult de opzoekingen van de historici aan: het 
doorloopt opnieuw de hele periode uit het oogpunt van de historische macro-
economie.  Isabelle Cassiers en Philippe Ledent trachten een licht te werpen op 
de veelvuldige onderlinge betrekkingen tussen het mondiale economische 
klimaat in het Bretton Woods-tijdperk (1944-1971), de structurele of 
institutionele eigenheden van de Belgische economie en de monetaire-
beleidsvoering.  De ontwikkeling van dit monetaire beleid komt erin tot uiting 
als een moeilijk traject binnen wisselende beperkingen.  Een bijlage biedt de 
lezer, in de vorm van een aantal tabellen en grafieken, een synthese van die 
kwarteeuw. 
 
 Graag willen we hier allen die bijdroegen aan dit werk van harte danken.  
De dienstverlening door de staf van het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke 
Bibliotheek, het Legermuseum, de Militaire School en het Studiecentrum 
Oorlog en Maatschappij (SOMA) in Brussel, het Centrum Historische 
Documentatie van het Belgisch Leger in Evere, het Katholiek Archief- en 
Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven, het Archief en Museum van de 
Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) in Gent en Antwerpen, en de 
universiteitsbibliotheken in Antwerpen, Brussel (VUB), Leuven, Louvain-la-
Neuve en Bergen hebben wij gewaardeerd.  Gustaaf Janssens, archivaris van 
het Koninklijk Paleis, was een betrouwbare gids bij het exploreren van het 
koninklijk archief.  Ere-secretaris-generaal van het ministerie van Financiën 
Aloïs Van de Voorde wist ons vooral uit zijn eigen ervaringen veel interessants 
te vertellen.  Archivaris Françoise Peemans toonde zich behulpzaam bij onze 
speurtocht in het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Grégoire Brouhns, 
voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, liet de 
archieven van zijn departement doorzoeken om mogelijk relevante informatie 
voor ons aan het licht te brengen.  Auditeur-generaal J.Y. Mine bij het Militair 
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Hof te Brussel verleende inzage in de gerechtelijke dossiers betreffende de 
Emissiebank en secretaris-generaal van Financiën Oscar Plisnier. 
 David Hugh Colvin, ambassadeur van Groot-Brittannië in België, en 
zijn chargé d'affaires Stephen Smith wezen de weg naar de archieven van de 
Tripartite Goudcommissie.  Helen Campbell van het Public Record Office in 
Londen-Kew beantwoordde uitgebreid onze vragen.  Eddie George, 
gouverneur van de Bank of England, opende de deuren van zijn instelling en 
archivaris Henry Gillet ondernam een eerste verkenning in het papieren 
geheugen daarvan.  Die gunsten vielen ons ook te beurt vanwege Jean-Claude 
Trichet, voormalig gouverneur van de Banque de France, en Marie-France 
Lahaye, adjunct-conservator van het archief van de Banque de France.  
Professor Doctor O. Lindenlaub, archivaris van de Deutsche Bundesbank, 
stond eveneens bereidwillig tot onze dienst.  Bij de Archives Nationales Parijs 
konden wij rekenen op de assistentie van Guy Mourlon, secrétaire général, 
Marie-Paule Arnauld, directeur van het Centre historique des Archives 
Nationales te Parijs, Isabelle Neuschwander, conservateur générale Section 
XXe siècle van dit Centre historique, Christine Petillat en Henri Zuber.   Op 
het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs zetten Marie-Andrée 
Guyot, Chef département des archives historiques, Yvon Roe d'Albert, 
directeur Archives, met haar medewerksters Monique Constant en Anne-
France Renaudin zich voor ons in.  Directeur-generaal Andrew D. Crocket en 
archivaris Piet Clement van de BIB te Bazel stonden evenzeer voor ons klaar.  
Mevrouw Wagner van het Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, mevrouw Stöcker 
en de heer Böhm van het Bundesarchiv Freiburg i.  B.  zochten en vonden wat 
wij vroegen. 
 Van de voormalige directieleden van de Nationale Bank doken ere-
gouverneur baron Cecil de Strycker en ere-directeur Roland Beauvois in hun 
geheugen en persoonlijke documentatie.  Baron Ansiaux, zoon van wijlen 
gouverneur baron Hubert Ansiaux, de heer Jean Frère en mevrouw Bartolini-
Frère, respectievelijk zoon en kleindochter van gouverneur Frère, Tony  
Vandeputte, zoon van wijlen gouverneur Robert Vandeputte, Jacques 
Baudewyns, zoon van wijlen vice-gouverneur Adolphe Baudewyns, en zijn 
weduwe mevrouw M.H. Liessens, Marie-Anne Beauduin, dochter van wijlen 
vice-gouverneur Franz De Voghel, Francis Cracco, zoon van directeur 
François Cracco, Netty Berger en haar echtgenoot Karel Van der Straeten, 
respectievelijk dochter en schoonzoon van wijlen directeur Pierre Berger, 
Pierre en William Van Nieuwenhuyse, zonen van wijlen directeur Jean 
Van Nieuwenhuyse, Paul Henrion, zoon van wijlen minister van Financiën 
Robert Henrion en Jean-Jacques Rey, zoon van wijlen minister van 
Economische Zaken Jean Rey, zochten eveneens naar sporen die de eertijdse 
protagonisten hebben nagelaten. 
 Soortgelijke diensten verleenden de dames N. Dasin-Brenard, de 
Maeyer-Delheye, L. Van Geyte-de Troch, Chr. Wens-Gennaro en de heren 
Marcel Demaret, Georges Lakiere en Joseph Van Aken in verband met de 
Bank en Kongo.  Christian Denys, Jacques Roelants en Charles Van Poppel 
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gaven interessante informatie over nog andere aspecten van de Bank.  Van 
grote waarde was ook de door Walter Pluym en Olivier Boehme uitgevoerde 
enquête over de Bank tijdens de oorlogsjaren waaraan heel wat oud-
personeelsleden van de Bank meewerkten.  Voor het interessante 
oorlogsdagboek dat Walter Patoor, voormalig bediende van het agentschap 
van de Bank in Gent, schreef en bewaarde zijn we hem en zijn zoon H. Patoor 
zeer erkentelijk.  Raymond Simonis, ere-schatbewaarder van de Bank, was zo 
goed om op verzoek van Walter Pluym zijn memoires over de oorlogsjaren op 
papier te zetten.  Voor ons waren deze contacten niet alleen prettig, maar ook 
erg nuttig om onze weg in het verleden van de Bank te vinden. 
 Jean-Percy Cassiers, Hugo De Mol, Luc Ghekiere, Auguste Mabille, Ivo 
Maes en Dirk Ooms lazen met aandacht onze teksten na en waren gul met 
suggesties over vorm en inhoud.  Marcel Cautaerts en zijn opvolger Arnold 
De Schepper met hun staf van het centraal archief waren altijd stand-by, net 
zoals het personeel van de Wetenschappelijke Bibliotheek.  Andere 
departementen en diensten van de Bank stonden uiteraard eveneens ter 
beschikking om onze vragen te beantwoorden. 
 De dames Mireille Pevenage en Anne-Marie De Nollin zijn we grote 
dank verschuldigd voor de niet aflatende zorg die zij gedurende zoveel jaren 
aan het manuscript hebben besteed.  Ook hun voorgangsters de dames 
Micheline Vanlede en Jeanine Nollet hebben heel wat voorbereidende teksten 
getypt en administratieve klussen geklaard, waarvoor onze erkentelijkheid.  We 
prijzen ons gelukkig met zulke bekwame en nauwgezette secretaresses te 
hebben kunnen samenwerken. 
 
 
 
 
  W. Pluym 
  Coördinator. 
 
 



 

 

INLEIDING 
 

tot het eerste boekdeel 
 
 
 
 
 
Oorlog, bezetting en bevrijding zijn fenomenen met een zeer specifiek 
karakter. In de eerste plaats worden de gebeurtenissen van het ogenblik veel 
intenser en bewuster beleefd dan analoge gebeurtenissen in vredestijd. De 
bevolking heeft immers het gevoel ‘grote geschiedenis’ mee te maken: ze volgt 
het oorlogsdrama met spitse aandacht; ze ondergaat de daarmee gepaard 
gaande ellende met moed, maar ook met angst; niet weinigen, via verzet of 
collaboratie, spelen zelfs actief in op de uitzonderlijke omstandigheden. In de 
tweede plaats gaat achter de film van de oorlogsgebeurtenissen een zekere 
paradox schuil. Enerzijds ontwrichten militaire acties en bezetting een normale 
communicatie: als gevolg daarvan dringen ze het dagelijkse leven terug naar het 
micro-niveau van dorp of stad, waardoor de samenleving op zichzelf 
terugplooit en zich vereenvoudigt. Anderzijds genereert de oorlog een 
specifieke complexiteit in de macro-sfeer. De normale interacties van 
noodzaak, toeval en vrijheid in het historische proces worden immers ernstig 
verstoord: het voorspelbare, gestructureerde element in het verloop van de 
geschiedenis komt tijdens een oorlog zwakker naar voren; toeval daartegenover 
speelt een grotere rol en tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor de 
creatieve, onvoorspelbare inbreng van sterke persoonlijkheden.  Dit alles leidt 
tot een nieuwe complexere combinatie van actoren in het macro-landschap van 
de geschiedenis.  
 
De geschiedenis van het Belgische centrale bankwezen tijdens de periode 
1939-1945 sluit naadloos aan bij de bovenvermelde paradox. Het schrijven van 
die geschiedenis was dan wel een boeiende opgave, ze was tegelijkertijd een 
grote uitdaging voor de auteurs.  Ook het bronnenmateriaal stelde een ernstig 
probleem.  De bewaarde archieven in binnen- en buitenland zijn ongemeen 
rijk, de algemene literatuur over de Tweede Wereldoorlog - een noodzakelijke 
bron om de geschiedenis van de Bank en van de Emissiebank in haar juiste 
context te kunnen plaatsen - is oeverloos.  Selectie drong zich bijgevolg op, 
maar wat met de representativiteit van de verwerkte informatie?  De auteurs 
hebben bij hun keuze steeds gepoogd de voorwaarde van representativiteit te 
eerbiedigen.  Ten slotte was er het feit dat de Bank en de Emissiebank tijdens 
de oorlog onder zware druk stonden en met allerlei instanties zowel in bezet 
als in onbezet gebied op gespannen voet leefden.  Om de juiste toedracht van 
al deze spanningen te achterhalen, moest vaak in de diepte worden gegraven. 
Hierbij werd steeds getracht de complexiteit van de onderzochte situaties zo 
volledig mogelijk te ontrafelen en rekening te houden met alle in aanmerking 
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komende variabelen. Dit bleek geen eenvoudige opdracht en verklaart de grote 
omvang van het boek. 
 
In de algemene inleiding werden al een aantal personen en instellingen 
genoemd, aan wie de auteurs van de vier delen, en bijgevolg ook de auteurs 
van dit deel, een bijzondere dank zijn verschuldigd voor de verkregen hulp bij 
de voorbereiding en redactie van hun manuscript. Aan die lijst moet nog een 
aantal personen en instellingen worden toegevoegd, die zeer speciaal voor het 
deel over de geschiedenis van de oorlogsperiode een steun zijn geweest. Dit 
boek zou inderdaad nooit tot stand zijn gekomen, noch voltooid geraakt, 
indien de auteurs niet hadden kunnen genieten van de heerlijke en 
doeltreffende gastvrijheid van het Netherlands Institute for Advanced Study in the 
Humanities (NIAS) te Wassenaar, van het Wissenschaftskolleg zu Berlin - Institute for 
Advanced Study te Berlijn en van het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. 
De auteurs zijn in dit verband ten zeerste erkentelijk aan professor dr. Henk 
Wesselinck en dr. Wouter Hugenholtz, respectievelijk ere-rector en directeur 
van het NIAS-instituut, aan professor dr. Dieter Grimm en dr. Joachim 
Nettelbeck, respectievelijk rector en directeur van het Wissenschaftskolleg, aan 
professor dr. Jürgen Kocka en dr. Dagmar Simon, respectievelijk president en 
directrice van het Wissenschaftszentrum. Ook zijn ze erkentelijk tegenover de 
stafleden van deze instituten voor hun uitstekende technische en 
administratieve medewerking. 
 
De auteurs zijn ook dank verschuldigd aan een aantal instellingen die hun rijke 
verzamelingen van archieven en documentatie over de oorlogsperiode 
welwillend ter beschikking hebben gesteld. In de eerste plaats de Nationale 
Bank van België te Brussel. Voorts in het buitenland: het Algemeen 
Rijksarchief te Den Haag, de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van 
Financiën te Den Haag, de Nederlandsche Bank te Amsterdam, de National 
Archives te Washington, D.C., het Herbert Hoover Institute op de campus van 
Stanford University te Palo Alto (Californië), de Bank of England te Londen, 
de Banque de France te Parijs, de Deutsche Bank te Frankfurt-am-Main. In 
België: het Algemeen Rijksarchief te Brussel,  het Koninklijk Paleis, het Studie- 
en Documentatiecentrum ‘Oorlog en Hedendaagse Maatschappij’ 
(CEGESOMA), het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Société Générale 
de Belgique, het Krijgsauditoraat, de Université Catholique de Louvain 
(Louvain-la-Neuve), de Kredietbank (thans KBC).  Ten slotte de families 
Ansiaux, Baudewyns en Berger. 
 
Behalve aan de reeds in de algemene inleiding genoemde personen zijn de 
auteurs nog dank verschuldigd aan een aantal anderen, die speciaal bij het 
archiefonderzoek m.b.t. de Tweede Wereldoorlog behulpzaam zijn geweest. In 
de eerste plaats danken ze de heren Walter Pluym, Joseph Makart en Olivier 
Boehme voor hun belangrijke bijdrage tot het onderzoek van de auteurs in het 
archief van de Bank en in andere archieven. Voorts de heren dr. Sierk 
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Plantinga, dr. Christiaan Rupert en Geert Lamfers (inmiddels overleden), de 
dames drs. Corry van Renselaer en Hélène De Muy-Fleurke voor het 
onderzoek in de Nederlandse archieven; de heer dr. Milton Gustafson voor het 
onderzoek in de Amerikaanse archieven; mevrouw dr. Anne Fremault,  
archivaris Sarah Millard, adjunct-archivaris Jenny Ulph voor het onderzoek in 
de Engelse archieven; de heren Michel Margairaz, Olivier Feiertag en Fabrice 
Reuzé, de dames Bordogna, Claire Pagès, Cueille en Bouttier, de heer Quinet 
voor het onderzoek in de Franse archieven; professor dr. Manfred Pohl en de 
heer dr. Martin Müller voor het onderzoek in de Duitse archieven; de heer dr. 
Dirk Luyten, de dames Madeleine Jacquemin, Françoise d’Arras d’Haudrecy, 
Françoise Peemans en Caroline Six, de heren René Brion, Jean-Louis Moreau 
en Mark Van Pottelberghe voor het onderzoek in de Belgische archieven, de 
heer Tony Vandeputte voor het interview. 
 
Ten slotte wensen de auteurs de heer en mevrouw William en Livine Van de 
Velde en de heer en mevrouw Theo en Nicole Erauw van harte te danken voor 
de gastvrijheid die ze tijdens het onderzoek hebben  aangeboden in hun tweede 
verblijf, respectievelijk aan de Belgische kust en aan de Costa Brava. Ook nog 
een oprechte dank aan wijlen mevrouw Simone Verbreyt voor de kostbare 
hulp bij het ordenen van de documentatie. 
 
 
 
 
 
Herman Van der Wee en Monique Verbreyt 
 
‘De Hettinghe’, 7 november 2004. 
 
 



 

 

Hoofdstuk 1 
 

DE  ERFENIS  VAN  HET  INTERBELLUM 

 
 
 
 ‘Ceux qui n'oublient pas le passé sont maîtres de l'avenir ’ 
 (Sima Qian) 
 
 
 
 
 De Nationale Bank maakte tijdens het Interbellum (1918-1939) een zeer 
moeilijke periode door1.  Een wanordelijk overheidsbeleid slaagde er niet in de 
oorlogsinflatie na het sluiten van de vrede in te tomen.  De Belgische frank 
bleef onder druk en gaf op binnen- en buitenlandse wisselmarkten steeds meer 
van zijn waarde prijs tegenover de Amerikaanse dollar en het Britse pond 
sterling, de toenmalige internationale reservemunten.  De Bank trachtte door 
actie en door overredingskracht het tij te keren.  Zonder succes, het leek een 
bij voorbaat verloren strijd. 
 In het dieptepunt van de crisis, het jaar 1925, ondernam Albert-Edouard 
Janssen, voormalig directeur van de Bank en nu minister van Financiën in de 
regering Poullet-Vandervelde een poging tot herstel van de monetaire 
stabiliteit.  Hij werd hierbij geleid door politieke, economische en sociale 
motieven.  Het ging hem vooral om het herstel van de verloren koopkracht, 
waarvan in de eerste plaats de spaarders en de loontrekkenden het slachtoffer 
waren geworden.  Hij voelde zich gerugsteund door de recente beslissing van 
de Britse regering om het pond sterling opnieuw op zijn vooroorlogse 
goudpariteit te stabiliseren.  De nieuwe frank zou onder Janssens impuls een 
zo sterk mogelijke munt worden.  Een terugkeer naar de vooroorlogse 
goudpariteit was vanzelfsprekend uitgesloten: de enorme prijsinflatie tijdens en 
vlak na de oorlog was immers een onomkeerbaar gegeven.  Het streefdoel 
werd het stabiliseren van de munt op 100 Belgische frank per pond (sterling), 
een diepe duik in waarde vergeleken met de vooroorlogse pariteit: 25 Belgische 
frank per pond (sterling).  Janssens poging tot stabilisatie werd een mislukking: 
de gekozen goudpariteit was te hoog gegrepen op een ogenblik dat de 
Belgische publieke financiën nog verre van gesaneerd waren vanwege de grote 
vlottende schuld. 
 Kort daarop, in oktober 1926, werd een nieuwe en ditmaal succesvolle 
munthervorming ingeleid, zij het op een nog lagere goudwaarde, namelijk 
176 Belgische frank per pond (sterling).  Ze kwam tot stand onder de regering-
Jaspar, waar vertegenwoordigers van het particuliere gemengde bankwezen de 
grote tenoren waren.  De Bank voelde zich door dit succes, dat ook 
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voorbijgaande gunstige repercussies had op de Belgische economie, in haar 
imago geraakt.  De mislukking van een van haar meest waardevolle en 
algemeen, ook buiten de Bank, meest gewaardeerde oud-directeurs werd 
hierdoor onderstreept. 
 De werelddepressie van de jaren dertig spaarde ook de Bank niet.  In 
september 1931 werd het pond sterling door de Britse regering, onder druk 
van de financiële crisis, opnieuw losgekoppeld van het goud, waardoor het als 
een zwevende munt onmiddellijk een vrije val maakte op de internationale 
wisselmarkten.  Voor de Bank betekende dit een ramp.  Ze had namelijk na de 
succesvolle munthervorming van 1926 en het gelijktijdig invoeren van de 
goudwisselstandaard, een aanzienlijk deel van haar goudreserves in sterling 
belegd.  De Bank dreigde niet alleen financieel zware verliezen te lijden, maar 
ze vreesde ook voor een nieuwe aanval op haar imago.  Toch wist ze nog de 
afschrijving van de opgelopen verliezen, via een geheime conventie, naar de 
Staat over te hevelen.  Maar de zaak lekte uit.  Er ontstond een discussie in het 
Parlement, die weldra uitgroeide tot een frontale politieke aanval tegen de 
Bank.  Als gevolg van het incident kwam een nieuwe conventie tot stand 
waarbij de Bank en haar aandeelhouders een groot deel van de verliezen voor 
zich namen. 
 De kritiek op de Bank bleef intussen aanhouden: zij zou door haar 
speculatieve beleggingsstrategie voorrang hebben gegeven aan haar 
aandeelhouders ten koste van het algemeen belang, terwijl ze toch in de eerste 
plaats was opgericht als een instelling van openbaar nut.  Later mengden zich 
ook persoonlijke vetes in de kritiek.  Paul Van Zeeland, sinds 1934 vice-
gouverneur van de Nationale Bank, was in maart 1935 eerste minister 
geworden en had onmiddellijk, in samenspraak met de socialistische voorman 
Hendrik De Man, een devaluatie van 28 procent doorgevoerd.  Georges 
Theunis en Camille Gutt hadden het vorige kabinet gedomineerd, 
respectievelijk als eerste minister en als minister van Financiën.  Beiden namen 
het Van Zeeland en De Man bijzonder kwalijk dat ze de devaluatie in het 
geheim hadden voorbereid: ze voelden zich door de nieuwkomers bekocht.  
De bankiers moesten dan nog op de koop toe met lede ogen aanzien dat de 
devaluatie een succesvolle operatie werd, terwijl hun eigen politiek van 
handhaving van de pariteit op een mislukking was uitgelopen2.  Als toppunt 
van vernedering moesten Theunis en Gutt voor een parlementaire 
onderzoekscommissie verschijnen om na te gaan of er door voorkennis van de 
devaluatie geen misbruik van vertrouwen was gemaakt3.  Het zou nooit meer 
goed komen tussen Theunis en Gutt enerzijds, en Van Zeeland anderzijds.  
Beiden zouden tegenover Van Zeeland een levenslange aversie, zelfs haat, 
blijven koesteren. 
 Wanneer Van Zeeland in 1935 eerste minister werd, had hij afstand 
gedaan van zijn mandaat van vice-gouverneur.  De Bank had dit mandaat niet 
opnieuw ingevuld in de veronderstelling dat Van Zeeland later zou 
terugkomen en wellicht gouverneur Franck opvolgen.  De afspraken en 
onregelmatigheden met betrekking tot het verloningsstelsel van de directie 
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werden het voorwerp van politieke debatten.  Vlaams-nationalisten, rexisten en 
enkele christen-democraten, waaronder Gustave Sap, eisten het ontslag van de 
eerste minister en van de gouverneur. 
 Op 25 oktober traden Van Zeeland en zijn regering af.  Franck weigerde 
de Bank te verlaten.  Kort daarop werd een wet goedgekeurd, die de 
leeftijdsgrens voor de openbare kredietinstellingen op 67 jaar bracht.  Francks 
mandaat zou hierdoor eindigen op 31 december 1937.  Tegelijkertijd werd een 
gerechtelijk onderzoek tegen de Bank ingesteld.  Het eindigde in de loop van 
1938 met een non-lieu.  Nog twee nieuwe onderzoeksprocedures volgden; 
eveneens zonder gevolg.  Het imago van de Bank werd er wel door 
beschadigd. 
 Naast de externe omstandigheden van macro-economische aard en de 
meer politieke, persoonsgebonden problemen lieten zich ten slotte ook nog 
institutionele moeilijkheden gelden.  Reeds bij de oprichting van de Bank in 
1850 hadden de leidende gemengde banken een gevoel van wrevel niet kunnen 
verhelen.  Ze konden het niet waarderen dat de toenmalige minister van 
Financiën, Walthère Frère-Orban, hen het emissierecht had ontnomen om het 
in feitelijk monopolie aan de Bank over te dragen.  Frère-Orbans doel was 
nochtans gerechtvaardigd en verantwoord.  Hij wilde het land, in antwoord op 
de financiële crisis van 1848, een veiliger chartale geldomloop verzekeren en 
aan handel en nijverheid een vlotter en goedkoper discontokrediet ter 
beschikking stellen.  Als kassier van de overheid moest de nieuwe bank 
bovendien het beheer van de publieke financiën rationaliseren.  De Bank had 
zich schitterend van die drievoudige opdracht gekweten en had zich aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog opgewerkt tot de leidende financiële 
instelling van het land met een groot prestige.  Haar juridisch statuut bevatte 
evenwel tegenstrijdige elementen, die bij haar stichting niet meteen duidelijk 
naar voren kwamen.  Enerzijds had de Bank een aantal functies van openbaar 
nut te vervullen en verwees haar institutionele structuur naar die van een 
openbare instelling; anderzijds was ze opgericht als een commerciële naamloze 
vennootschap op aandelen met een beperkte levensduur.  Haar aandeelhouders 
waren particulieren en instellingen, die ook oog hadden voor het 
maximaliseren van de winst. 
 Aanvankelijk creëerde de gemengde structuur van de Nationale Bank 
geen spanningsveld, omdat het winststreven van de Bank op dat moment hand 
in hand ging met de verwezenlijking van het algemene belang.  De uitbreiding 
van een gezond en soepel discontokrediet in de Bank bevorderde immers het 
nationale bedrijfsleven in zijn geheel.  De bankiers konden inderdaad, mits zij 
betrouwbaar handelspapier inbrachten, steeds extra kasmiddelen bij de Bank 
verkrijgen om hun eigen productieve activiteit verder uit te breiden en, indien 
nodig, om een liquiditeitscrisis binnen de eigen instelling te voorkomen. 
 Dit voor beide partijen voordelige systeem werd tegen het einde van de 
19e eeuw een eenrichtingsverkeer ten nadele van de Bank.  De kredietverlening 
bij middel van het disconteren en herdisconteren van wisselbrieven begon veld 
te verliezen ten voordele van de kredietverlening in rekening-courant.  De 
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leidende particuliere banken, samen met de door hen in de provincie 
opgerichte dochterbanken, namen hier het voortouw.  In geval ze toch extra 
liquiditeiten nodig hadden, konden ze door middel van promessen nog steeds 
bij de Bank terecht.  Deze ontwikkeling verzwakte de productieve activiteit en 
bijgevolg ook de winstmogelijkheden van de Bank. 
 Als reactie hiertegen begonnen de plaatselijke discontokantoren van de 
Bank de voorwaarden voor toekenning van discontokredieten informeel te 
versoepelen en lieten ze zelfs hernieuwingen van kortlopende handelseffecten 
oogluikend toe.  De discontokredieten van de Bank namen nu meer en meer 
de vorm aan van kredieten op halflange termijn, een terrein dat tot dan toe 
exclusief aan de particuliere sector was voorbehouden.  De concurrentiestrijd 
bereikte een hoogtepunt wanneer gouverneur Hautain in 1919 de toestemming 
van de regering verkreeg om in de Bank een Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid op te richten met het oog op het verlenen van 
langlopende kredieten aan de industrie.  Dit was een brug te ver.  De 
particuliere banken verweten de Bank dat ze aan oneerlijke concurrentie deed, 
erger nog, dat ze niet meer in de eerste plaats het algemene belang diende maar 
enkel nog oog had voor het maximaliseren van haar winst, hetgeen voor een 
instelling van openbaar nut ontoelaatbaar was. 
 De Haute Finance  nam, onder leiding van Emile Francqui, haar revanche 
bij de munthervorming in oktober 1926.  Naast de monetaire ingreep werd ook 
de Bank institutioneel grondig hervormd.  Haar commerciële activiteiten en die 
van haar plaatselijke discontokantoren werden afgeslankt, haar 
onafhankelijkheidspositie werd bovendien voor een stuk afgebouwd.  Haar 
kredietfunctie werd in feite voor een goed deel teruggebracht tot die van ‘bank 
der banken’ (lender of last resort).  Voorts werd de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid volledig van de Bank losgemaakt.  De inkrimping 
van de binnenlandse portefeuille aan handelspapier, een neveneffect van de 
ingrijpende hervorming, bracht de directie van de Bank ertoe, ter compensatie, 
de buitenlandse portefeuille uit te breiden via beleggingen in sterling, die 
interest opleverden, maar uiteindelijk een foute belegging bleken te zijn, zoals 
hierboven werd aangeduid. 
 Het organogram van de leidinggevende structuren van de Bank werd 
door Francqui eveneens grondig gewijzigd.  De oorspronkelijke beheerraad, 
samengesteld uit de gouverneur en zes beheerders, werd vervangen door een 
directiecomité, bestaande uit de gouverneur en drie directeurs, een comité dat 
uitsluitend zou fungeren als een dagelijks bestuur.  Het algemene beheer, met 
andere woorden de eigenlijke beslissingsmacht, werd toevertrouwd aan een 
regentenraad, die in hoofdzaak werd bemand door leidende figuren uit de 
kringen van financiën, nijverheid en handel.  Tegelijkertijd werd de invloed van 
de kleinere aandeelhouders in de algemene vergadering teruggeschroefd.  
Francqui's bedoeling was duidelijk: de Bank zou onder de voogdij van de grote 
gemengde banken worden geplaatst. 
 Na de hervorming verliep de ontwikkeling van de Bank evenwel niet 
helemaal volgens plan.  De regentenraad, met Francqui en Theunis als de grote 
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tenoren, stippelden aanvankelijk wel de hoofdlijnen van het algemeen beheer 
uit, maar Louis Franck, de nieuwe gouverneur, zelf een sterke persoonlijkheid, 
wenste een onafhankelijke koers te varen tegen de dominantie van de 
regentenraad in.  Naar binnen toe evolueerde Francks optreden bovendien 
naar een autocratisch leiderschap, waarbij de directeurs behandeld werden als 
‘des exécutants administratifs’. 
 Het autocratisch optreden van de gouverneur, de vertrouwenscrisis rond 
de Bank en ten slotte het potentiële gevaar van een te grote invloed van de 
door de gemengde banken gedomineerde regentenraad, bracht de socialistische 
minister van Financiën De Man ertoe in 1937 een nieuwe reorganisatie van de 
Bank voor te stellen.  Het koninklijk besluit van 23 juli 1937 concretiseerde 
deze reorganisatie.  De Mans oorspronkelijke bedoeling, als socialistische 
voorman en inspirator van het Plan-De Man (1933), was de Bank te 
nationaliseren.  Zo ver liet Van Zeeland - op dat moment nog eerste minister - 
het echter niet komen.  Als compromis ging De Man er uiteindelijk mee 
akkoord om het idee van nationalisatie af te voeren en in de plaats daarvan een 
hervorming door te voeren die de controle van de Staat op de Bank aanzienlijk 
versterkte.  Het algemene belang moest een duidelijke prioriteit worden. 
 Met dit doel voor ogen werd gepoogd de functies van de Bank beter af 
te stemmen op het oplossen van de macro-economische problemen die de 
wereldcrisis in de monetaire sfeer had gecreëerd.  Zo kreeg de Bank de 
bevoegdheid om de uitstaande kredietvolumes in de sector van het particuliere 
bankwezen te controleren.  De in 1935 opgerichte Bankcommissie zou, van 
haar kant, de liquiditeitspositie van de particuliere banken op de voet volgen.  
In dezelfde geest kreeg de Bank de bevoegdheid om door middel van een open-
market  politiek de geldomloop  beter onder controle te houden.  Voorts werd 
ze ingeschakeld om de centrifugale tendens weg te werken die in het financiële 
overheidsbeheer was ontstaan door de oprichting, vooral tijdens de 
economische crisis, van een hele reeks openbare kredietinstellingen, de 
zogenaamde ‘parastatalen’.  De Bank kreeg met dit doel het voorzitterschap 
toevertrouwd van een Raad voor de Kredietinstellingen die moest instaan voor 
een betere institutionele en financiële coördinatie van de openbare 
kredietinstellingen.  Tegelijkertijd werd voorzien dat de kassiersfunctie van de 
Bank voor rekening van de overheid zou worden uitgebreid4, met de bedoeling 
haar centraliserende taak ook langs die weg te versterken5. 
 Inzake besluitvorming waren de structuurhervormingen niet minder 
diepgaand.  Het algemene beheer werd nu toevertrouwd aan het 
directiecomité, samengesteld uit de gouverneur en vier directeurs, waarvan één 
door de koning tot vice-gouverneur werd benoemd.  De gouverneur zou het 
directiecomité leiden maar het beheer als zodanig behoorde tot de opdracht 
van het hele comité, m.a.w. de directeurs werden, naar de geest van de wet, de 
medebeslissers van de gouverneur.  De regentenraad bleef als orgaan 
behouden, maar kreeg in wezen nog slechts een adviserende bevoegdheid 
toebedeeld.  De controlebevoegdheid van de regeringscommissaris, 
daarentegen, werd aanzienlijk uitgebreid: hij beschikte thans over een vetorecht 
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voor iedere beslissing die hij strijdig achtte met de wet, de statuten of het 
algemene belang.  Ten slotte werd het aantal onverenigbaarheden voor de 
mandaten van regenten en censoren extra versterkt en werd het winststreven 
voor aandeelhouders en directieleden verder ingebonden.  Van de nettowinst 
tijdens het boekjaar 1939 werd, bij wijze van voorbeeld, nog slechts 47 procent 
aan dividend uitgekeerd (dit was dan nog wel een dubbel dividend); voorts 
kwam 39 procent van de winst aan de Staat toe, 4,5 procent aan het personeel, 
het saldo, namelijk 9,5 procent, ging naar de reserve6. 
 De hervorming van 1937 vormde ongetwijfeld een keerpunt in de 
geschiedenis van de Bank.  Haar greep op de macro-economische ontwikkeling 
van het land werd versterkt: het algemene belang werd duidelijk en voor altijd 
de centrale doelstelling.  Toch loste de hervorming niet alle problemen op.  
Het toevertrouwen van de kredietcontrole aan twee instellingen, met name de 
Bank en de Bankcommissie, ieder met een eigen autonoom secretariaat, werkte 
de doelmatigheid van deze controle allesbehalve in de hand7.  De coördinatie  
in het beheer en in de activiteit van de parastatale kredietinstellingen bleef 
eveneens mank lopen.  Om deze coördinatie, onder de leiding van de Bank, tot 
stand te brengen vonden in de loop van het jaar 1939, zoals bepaald in de wet 
van 1937, onderhandelingen plaats tussen de Bank en de minister van 
Financiën, op dat moment Gutt.  Een conventie tussen de Bank en de Staat 
om deze kwestie definitief te regelen kwam, door het uitbreken van de oorlog, 
niet tot stand8. 
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1 Voor een uitvoeriger toelichting over de activiteit van de Bank tijdens het Interbellum, zie: 

H. Van der Wee en K.Tavernier, De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de 
twee wereldoorlogen, Brussel, 1975, hoofdstukken 1 tot en met 7. 

2 Hubert Ansiaux, die zich ‘un homme de Gutt’ noemde, gaf in een interview van 1985 grif toe 
dat de door Theunis en Gutt in 1934-1935 gevoerde monetaire politiek als fout moest 
worden gezien en dat Van Zeelands devaluatie in maart 1935 de juiste beslissing op dat 
ogenblik was.  Theunis en Gutt hebben die beslissing echter nooit willen goedkeuren: 
‘Entretiens avec Hubert Ansiaux, I.  L’or et les valeurs de la Banque Nationale dans la 
tourmente de 1940’, in: Revue Générale, februari 1985, p. 8. 

3 A. De Staercke, Memoires over het Regentschap en de Koningskwestie, Tielt, 2003, p. 131. 
4 Een goed overzicht hiervan in: P. Kauch, ‘Histoire de la Banque Nationale’, in: Histoire des 

finances publiques, deel III, 1955 (Institut belge des Finances Publiques), Brussel, 1955, pp. 56-
58. 

5 Wegens de naderende oorlog zou van die centralisatie echter niet veel in huis komen: 
Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, p. 324. 

6 NBB, Archief, RR, 17.01.1940. 
7 BC, Archief, Histoire de la Commission bancaire, (onuitgegeven tekst). 
8 Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, p. 376. 
 
 





 

 

Hoofdstuk 2 
 

DE  VOORBEREIDING   OP  EEN  NIEUW 
WERELDCONFLICT 

 
 
 
 ‘De meting van de kwaliteit van de overheid is doorgaans performantie-gericht. 
 Doet de overheid de goede zaken (effectiviteit)?  En doet ze de zaken goed (efficiëntie)? ’ 
 (W. Moesen, Instelling, ligging en economische welvaart, Leuvense 
 Economische Standpunten, 2004/003, p. 8) 
 
 
 
 
Een nieuwe gouverneur: een nieuw begin 
 
 Het vertrek van gouverneur Franck stelde de Bank voor het delicate 
probleem van zijn opvolging.  De voorafgaande woelige periode en de 
vertrouwenscrisis, die de Bank had getroffen, vereisten een omzichtige en 
weldoordachte keuze.  Uit een gamma van verschillende kanshebbers, bleven 
uiteindelijk twee ernstige kandidaten over: Paul Van Zeeland, gesteund door 
minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak samen met een aantal 
andere leden van de regering, en Georges Janssen, voorzitter van de in 1935 
opgerichte Bankcommissie, voorgedragen door minister van Financiën De 
Man.  Het werd uiteindelijk Janssen: op 13 oktober 1937 werd hij tot directeur 
verkozen1, op 21 oktober tot vice-gouverneur benoemd, en op 13 januari 1938 
tot gouverneur2. 
 De benoeming werd niet overal met even groot enthousiasme 
ontvangen.  In de kringen van de Haute Finance werd gevreesd dat Janssen de 
planistische ideeën van zijn beschermheer zou overnemen en inzake geld- en 
kredietpolitiek een dirigistische koers varen.  Het kaderpersoneel van de Bank 
stelde zich vragen omtrent de persoonlijkheid van de nieuwe gouverneur: er 
werd gesproken over autoritair optreden.  Zou dat geen spanningen in het 
bestuur uitlokken?  Het tegendeel bleek waar te zijn: vrij vlug na zijn 
benoeming kon Janssen rekenen op waardering en steun binnen de Bank.  Bij 
de bankiers daarentegen verdween het wantrouwen nooit helemaal3.  De 
kentering in de houding van de ene groep en de blijvende kritische houding 
van de tweede hadden iets te maken met de persoonlijkheid en de visie van de 
gouverneur. 
 Georges Janssen, geboren in 1892 te Heist aan zee, had briljante 
rechtenstudies gedaan aan de Université Libre de Bruxelles en was er in 1928 
tot hoogleraar in het verbintenissenrecht benoemd4.  In 1932 had hij de functie 
van afgevaardigde beheerder opgenomen in de Société belge de banque en in 
1935, bij de oprichting van de Bankcommissie, werd hij, op voorstel van 
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Spaak, benoemd tot haar eerste voorzitter.  Toen hij aangesteld was tot 
gouverneur van de Bank bood Janssen zijn ontslag aan als voorzitter van de 
Bankcommissie.  De Man weigerde hierop in te gaan omdat hij een zo groot 
mogelijke samenwerking nastreefde tussen beide instellingen.  In feite beoogde 
hij een totale integratie5.  Dit was geen nieuw idee, maar eerder een 
teruggrijpen naar wat de regering in 1935 bij de oprichting van de 
Bankcommissie voor ogen had: geen twee aparte instellingen maar een nieuw 
controle-instrument binnen de Bank.  Dit plan stuitte toen al op een veto van 
de Haute Finance.  Volgens de privé-bankiers was een Bankcommissie slechts 
aanvaardbaar indien ze volkomen onafhankelijk van de minister van Financiën 
en van de Bank zou functioneren6. 
 Het vooruitzicht van een combinatie van voorzitter en gouverneur in de 
persoon van Janssen lokte onmiddellijk vanuit de Belgische Vereniging der 
Banken7 en vanuit de conservatieve pers een heftige kritiek uit.  Een cumuleren 
van beide mandaten was ontoelaatbaar: het zou onvermijdelijk leiden tot een 
uitbreiding van de staatsmacht en tot een dirigistische geld- en kredietpolitiek.  
De druk werd zo groot dat Janssen in september 1938 ontslag nam als 
voorzitter van de Bankcommissie8.  Hij hoopte nog het idee van een personele 
unie tussen beide instellingen gedeeltelijk te redden en speelde met de gedachte 
het voorzitterschap van de Bankcommissie te zien overdragen aan de vice-
gouverneur of aan een van de directieleden van de Bank.  Deze formule werd 
hem ten sterkste afgeraden: ze zou nieuwe kritiek meebrengen en bovendien 
zou, in geval van een meningsverschil tussen de minister van Financiën en de 
Bank over de meest geschikte wijze om de samenwerking tussen beide organen 
te verzekeren, de visie van de minister steeds prevaleren, ten nadele van die 
van de Bank9. 
 Janssen liet noodgedwongen zijn plan vallen en de regering zocht een 
meer neutrale figuur.  Van Zeeland kwam opnieuw in beeld maar werd 
onaanvaardbaar geacht door de toenmalige minister van Financiën Max-Léo 
Gérard: een dergelijke benoeming zou, naar zijn mening, een voorwendsel 
kunnen zijn voor het heropstarten van een hetze rond de Bank, iets wat tot 
elke prijs moest worden vermeden10.  Als beste kandidaat kwam ten slotte 
Maurice Frère naar voor, een financieel technicus die samen met Georges 
Theunis en Camille Gutt lid was geweest van de Belgische delegatie in de 
Commissie voor de Herstelbetalingen met betrekking tot de tijdens de Eerste 
Wereldoorlog geleden schade en later, gedurende vier jaar, de Volkerenbond 
had vertegenwoordigd in de Oostenrijkse centrale bank te Wenen.  Frère werd 
door iedereen beschouwd als een competent, correct en onbevooroordeeld 
man, wat hem aanvaardbaar maakte zowel voor de Haute Finance als voor de 
Bank11.  Janssen en Frère zouden de volgende jaren in goede verstandhouding 
met elkaar samenwerken. 
 Janssens economische ideologie werd als liberaal bestempeld, maar dan 
wel als progressief liberaal: de overheid werd, naar zijn opvatting, een 
aanzienlijke taak van controle en disciplinering toegemeten12.  Tijdgenoten 
beschreven Janssen als een ambitieuze, intelligente en dynamische man, een 
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sterke persoonlijkheid die soberheid en stijl combineerde met een uitgesproken 
gevoel van eigenwaarde.  Hij was in elk geval een charismatische 
leidersfiguur13.  Hij had een wankele gezondheid, reeds van in zijn kinderjaren - 
hij zou trouwens vrij jong, op 49-jarige leeftijd, overlijden -  maar hij wist die 
fysieke handicap door wilskracht en moed onder controle te houden.  Wel 
vertoonde Janssen autoritaire trekken, hij kwam voor de buitenwereld eerder 
hooghartig over, was emotioneel en impulsief, soms zelfs opvliegend14.  
Daartegenover stonden een daadgericht en open temperament en de zeldzame 
gave om een oplopend twistgesprek onmiddellijk naast zich neer te leggen en 
te vergeten15.  Hij vormde samen met het directiecomité vrij snel een echt team 
omdat hij het, in tegenstelling tot zijn voorganger Franck16, steeds raadpleegde 
bij het nemen van belangrijke beslissingen.  Hierdoor creëerde hij een sfeer van 
betrokkenheid bij alle leden van het comité17.  Ook was het voor iedereen 
duidelijk dat de gouverneur zich volkomen met de groei en bloei van de Bank 
identificeerde: hij installeerde zich trouwens met zijn gezin in de 
woonvertrekken van de Bank, wat een aanleiding werd om er de nodige, en 
geslaagde, renovatiewerken  uit te voeren. 
 Het directiecomité bestond naast de gouverneur uit vice-gouverneur 
Jules Ingenbleek en de directeuren Albert Goffin, Louis-Jean Mahieu en 
Adolphe Baudewyns.  De gouverneur stelde het grootste vertrouwen in 
Mahieu, niet alleen vanwege zijn ervaring als secretaris van de Bank (sinds 
1926) en als directeur (sinds 1937), maar ook, en wellicht nog meer, wegens 
zijn veroverende persoonlijkheid, zijn efficiëntie, zijn loyauteit en 
onvoorwaardelijke inzet18.  Bij het naderen van de oorlog belastte de 
gouverneur hem met de evacuatie van het goud en van de waarden van de 
Bank.  Mahieu zette zich energiek aan het werk, maar in april 1940 overleed hij 
totaal onverwacht, hij was pas veertig jaar.  Op dit zeer kritische moment in 
haar geschiedenis, was Mahieus overlijden een groot verlies voor de Bank. 
 De persoonlijkheid van vice-gouverneur Ingenbleek lag de gouverneur 
minder.  Ingenbleek, geboren te Bree in Limburg in 1876 als kind van een 
eenvoudig landbouwersgezin, was lange tijd, onder meer tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, secretaris van koning Albert I geweest.  Later werd hij intendant 
van de Civiele Lijst van de koning, in 1934 een korte tijd liberaal minister 
zonder portefeuille in de regering-de Broqueville en in 1935 gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen.  In 1938 werd hij - als een vergulde fin de carrière - 
door de koning aangesteld tot vice-gouverneur van de Nationale Bank.  
Ingenbleek was een intelligente en beslagen jurist - hij was auteur van de in zijn 
tijd opgemerkte studie Impôts directs et indirects sur le revenu (1908)19 maar, in 
tegenstelling tot Janssen, beschikte hij over geen eigenlijke bankervaring20.  
Ingenbleek was wel iemand die graag de puntjes op de ‘i’ zette, een 
perfectionist zeggen de enen, volgens de anderen een haarklover21.  Zijn 
bewijsvoeringen waren niet altijd glashelder en in de discussie kwam hij soms 
tegendraads en hooghartig over.  Het personeel ervoer hem als afstandelijk en 
nu en dan zelfs vrij ruw22. 
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 Qua temperament was Ingenbleek erg verschillend van de gouverneur.  
Hij was niet zo open en direct: ‘Je n’ai vu M. Ingenbleek en affaires que louvoyer, 
biaiser, finasser’, getuigde Basyn, secretaris van de Bank vanaf 194223.  
Ingenbleek gaf bovendien vaak voorkeur aan acties achter de schermen: hij had 
zijn netwerken, onder meer aan het Hof, in de politiek, in de magistratuur, in 
de advocatuur en in de administratie, netwerken die hij geregeld inschakelde 
zonder vooraf het directiecomité in te lichten.  Dit werd hem door zijn 
collega’s niet in dank afgenomen24.  Nochtans kwamen die netwerken de Bank 
geregeld goed van pas: het was duidelijk dat Ingenbleek er invloed had.  In de 
kringen van het Hof, bijvoorbeeld, onderhield hij goede contacten met 
generaal Van Overstraeten; in de magistratuur had hij een vlotte toegang tot 
advocaat-generaal van het Hof van Cassatie Hayoit de Termicourt; in de 
advocatuur vond hij steeds een welwillend oor bij meester Marcq, stafhouder 
van de Brusselse balie; in de administratie was hij bevriend met secretaris-
generaal van Financiën Plisnier, die hem erg waardeerde; in politieke kringen, 
ten slotte, kon hij rekenen op de steun van een aantal oud-ministers25. 
 Ingenbleek liet onmiddellijk na zijn aanstelling weten dat zijn 
gezondheid hem niet toeliet het hele pakket van taken, dat zijn benoeming 
inhield, te kunnen invullen26.  Voor hem leek het logisch dat zijn collega’s 
zouden inspringen.  Zowel Janssen als de leden van het directiecomité waren 
hierover echter zeer ontstemd27.  Intern werd de zaak toch geregeld, want 
Janssen wist van Ingenbleeks invloedrijke connecties buiten de Bank28, en 
bovendien was de vice-gouverneur, als geboren Vlaming, naar het zeggen van 
Mahieu, ‘la caution linguistique’ van het directiecomité29. 
 Goffin en Baudewyns waren figuren met een duidelijk lower profile.  
Goffin, geboren in 1877, was in 1896 in dienst van de Bank getreden, had 
geruime tijd een agentschap van de Bank geleid maar verliet de instelling in 
1922 om een bestuursmandaat in een Luikse particuliere bank op te nemen, 
welke bank tijdens de crisis van de jaren dertig ten onder ging.  Goffin werd 
daarop in 1934, dankzij de relaties van zijn schoonbroer, oud-gouverneur 
Fernand Hautain, verkozen tot directeur van de Bank.  Goffin beschikte 
ongetwijfeld over een ruime financiële ervaring.  Hij werd ook beschouwd als 
een ernstig en plichtsgetrouw man, maar was beslist geen sterke 
persoonlijkheid.  In discussies nam hij nooit het voortouw: hij verkoos te 
luisteren om zich daarna aan te sluiten bij de leidende opinie van het ogenblik.  
In een vertrouwelijk document van 1937 velde een ambtenaar van de Bank of 
England een vernietigend oordeel over hem: Goffin werd er ‘a non-entity’ in 
genoemd, dit was wellicht een te negatieve typering van de man30. 
 Baudewyns was, zoals Goffin, eveneens een eerder geëffaceerde figuur 
in het directiecomité, hoewel zeer toegewijd en plichtsbewust.  Baudewyns was 
bovendien een gecultiveerd man, minzaam in de omgang, financieel onderlegd 
en intelligent.  Hij was ook een rechtschapen iemand, die zich ten volle 
identificeerde met de Bank en getuigde van een duidelijke esprit de corps, ook 
tegenover het personeel.  Wel was Baudewyns een man zonder veel initiatief, 
zonder veel stuwkracht, zonder uitgesproken persoonlijkheid.  Juist daarom 
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koesterde hij zo'n diepe bewondering, haast een verering, voor het dynamische 
en charismatische leiderschap dat uitging van gouverneur Janssen31. 
 Het feit dat vice-gouverneur Ingenbleek binnenskamers werd genoemd 
als ‘notre caution linguistique’, liet duidelijk uitschijnen dat de taalkwestie ook in de 
Bank aan de orde was sinds de jaren dertig en een invloed begon uit te oefenen 
op de benoemingen.  Wel bleven de leiding van de Bank en de hogere 
kaderposten op dat ogenblik nog steeds in handen van de Franstaligen, 
waaronder een aantal geografische Vlamingen.  De notulen werden trouwens 
voor de oorlog nog uitsluitend in het Frans opgesteld.  Pas op 1 mei 1940 
werden die van de regentenraad tweetalig, op 1 augustus daaropvolgend die 
van het directiecomité.  Toch waren er reeds een tijd voordien tekenen van 
verandering merkbaar.  Enkele overtuigde Vlamingen, zoals de industriëlen 
Léon Bekaert en Joseph Gevaert, en ook de landbouwdeskundige Léopold 
Frateur, werden in de regentenraad opgenomen.  In een brief van 19 januari 
1939 aan Janssen merkte het Vlaams Economisch Verbond op dat de Bijbank 
te Antwerpen beheerd werd door twee Franstaligen.  Het Verbond verzocht de 
gouverneur met aandrang om bij de nakende pensionering van een van beiden 
een Nederlandstalige Vlaming te benoemen32.  Met het oog op de statutaire 
verkiezingen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in februari 
1940 drong Bekaert er ten slotte in de regentenraad op aan om ook Vlamingen 
in aanmerking te nemen voor het mandaat van censor.  Twee Vlamingen, de 
industrieel Victor Parein en de jurist en hoogleraar Emile Van Dievoet werden 
kort daarop tot censor aangesteld33.  Ook keek de directie ernstiger toe of de 
taalwetgeving wel strikt werd toegepast.  De omzendbrieven en andere 
drukwerken voor het Vlaamse landsgedeelte werden nu uitsluitend in het 
Nederlands opgesteld.  Klanten die een Franse tekst wensten, konden een 
vertaling aanvragen en ontvangen34. 
 
De neutraliteitspolitiek ter discussie 
 
 De Belgische politiek werd tijdens de laatste jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog gekenmerkt door tegenstellingen, verwarring en stuurloosheid.  
In minder dan vier jaar tijd - van juni 1936 tot aan het uitbreken van de oorlog 
in september 1939 - traden zes verschillende regeringen aan35.  Binnen deze 
regeringen ontstonden felle communautaire spanningen, onder meer naar 
aanleiding van een wetsvoorstel tot het verlenen van amnestie voor 
collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 Ook inzake economisch en monetair beleid rezen er ernstige 
meningsverschillen.  Om de stabiliteit van de Belgische frank te waarborgen 
had de regering, bij de devaluatie van maart 1935, de gouden standaard 
gehandhaafd.  Sinds de kritiek op de beleggingen van de Bank in sterling, 
fungeerde de Belgische gouden standaard echter niet meer als een 
goudwisselstandaard, maar als een goudkernstandaard: enerzijds was de 
convertibiliteit van de frank nog slechts toegestaan voor omzettingen in 
goudstaven; anderzijds bestond de gouddekking, die wettelijk minimaal 
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40 procent van de dadelijk opvraagbare verplichtingen moest bedragen, 
waarvan minstens 30 procent in goudmetaal, de overige 10 procent eventueel 
te dekken door in goud convertibele deviezen, thans de facto volledig uit 
goudmetaal36. 
 Die politiek had ongetwijfeld enkele voordelen.  Wanneer bijvoorbeeld 
op 25 september 1936, naar aanleiding van de devaluatie van de Franse frank, 
een drielandenakkoord tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en 
Frankrijk tot stand kwam met als streefdoel de wisselkoersen binnen bepaalde 
grenzen stabiel te houden, kon België de dag nadien moeiteloos deze 
beginselverklaring onderschrijven.  Ook wanneer de Amerikaanse regering op 
13 oktober daaropvolgend een concrete schikking bekendmaakte, waarbij, op 
basis van wederkerigheid, de goudconvertibiliteit werd hersteld tegen een van 
dag tot dag veranderlijke goudprijs, kon België zich bij deze schikking 
onmiddellijk aansluiten.  België was op dat ogenblik inderdaad het enige 
Europese land, waar de gouden standaard, wel te verstaan als 
goudkernstandaard, nog zonder restricties van toepassing was, zodat de Bank 
vrij goud kon kopen of verkopen37. 
 Er waren ook nadelen verbonden aan het handhaven van de 
goudkernstandaard.  Het creëerde namelijk ernstige monetaire problemen 
wanneer het land in 1937-1938 dreigde meegesleurd te worden in een nieuwe 
economische wereldcrisis.  Geruchten over een nieuwe devaluatie van de 
Belgische frank, als gevolg van de waardevermindering van het pond sterling in 
maart 1938 en van de devaluatie van de Franse frank, in mei daaropvolgend, 
genereerden een paniekopvraag in België.  Massaal werden Belgische franken 
omgezet in goud of in dollars, maar gouverneur Janssen, in samenwerking met 
de particuliere banken, kon aan de storm weerstaan, zodat de frank zijn 
goudwaarde behield.  Een omgekeerd effect sorteerde de internationale onrust 
bij de Duitse annexatie van het Sudetengebied in september 1938: de nog 
steeds in goud convertibele frank van het neutrale België werd thans een 
monnaie refuge voor buitenlanders, zodat de Belgische goudreserves opnieuw 
begonnen te stijgen. 
 Als gevolg van de volatiele monetaire situatie laaide in de pers nogmaals 
een campagne op om de goudkernstandaard op te geven en om de Belgische 
frank te koppelen aan het zwevende pond sterling38.  Als voordeel werd 
aangevoerd dat een dergelijke koppeling stabiele prijsverhoudingen zou creëren 
met het sterlinggebied, Belgiës belangrijkste handelspartner39.  Een bijkomend 
voordeel was dat de stagnerende economische activiteit in België via die 
koppeling zou worden aangezwengeld omdat de sterlingkoersen op dat 
ogenblik op de internationale wisselmarkten aan het dalen waren.  Binnen de 
regering ontstond hieromtrent een scherpe discussie.  Uiteindelijk besliste in 
december 1938  toenmalig minister van Financiën Albert-Edouard Janssen, en 
de hele regering met hem, om de gouden standaard en de goudpariteit van 
1935 te handhaven.  Hiermede waren echter de monetaire meningsverschillen 
binnen de regering niet van de baan.  Sommige regeringsleden meenden dat, in 
aansluiting op de genomen beslissing, een streng deflatoir beleid moest worden 
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gevoerd.  Naar de opvatting van anderen moest eerder, gelet op de verslapping 
van de economische activiteit en de stijging van de werkloosheid, een inflatoire 
politiek van deficit spending worden gevoerd, zelfs al moest er op termijn een 
devaluatie uit voortvloeien40.  Dit meningsverschil zou mede oorzaak worden 
van de regeringscrisis in februari 1939. 
 De monetaire politiek werd een van de grote thema’s  bij de parlements-
verkiezingen van april daaropvolgend.  Gutt, die in februari in de eerste 
regering-Pierlot minister van Financiën was geworden, profileerde zich, 
consequent met zijn vroegere houding, als een felle tegenstander van een 
officiële devaluatie van de frank.  Tegelijkertijd verwierp hij de koppeling van 
de frank aan het pond sterling, omdat dit in feite een verborgen devaluatie 
inhield; een dergelijke ingreep zou daarenboven de neutraliteitspolitiek van het 
land ondergraven, wat voor een klein land als België in het onzekere 
internationale klimaat van het ogenblik nefast kon zijn.  Het behoud van een 
sterke goudfrank impliceerde evenwel een deflatiebeleid, dat naar zijn mening 
enkel door middel van verhoogde belastingen doelmatig gevoerd kon 
worden41.  Ook na de vorming van een nieuwe regering bleef Gutt minister 
van Financiën.  Hij zou in deze functie aanblijven tot na de bevrijding en zou 
een eigen stempel drukken op het financiële en economische beleid van de 
regering, ook nog in de onmiddellijk naoorlogse periode. 
 Gutt was een zeer bekwaam man.  Hij werd in 1884 te Brussel geboren 
uit buitenlandse ouders, die in 1886 de Belgische nationaliteit aannamen.  Hij 
studeerde aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij een diploma in de 
rechten en in de politieke wetenschappen behaalde.  Hij vestigde zich daarna 
als advocaat en journalist in zijn geboortestad42.  Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog vervoegde Gutt zich bij de Belgische oorlogsadministratie van 
Le Havre.  Hij werd van daaruit naar Londen gedetacheerd in de dienst van 
Georges Theunis, die de Belgische militaire aankopen in Groot-Brittannië 
verzorgde.  Theunis kwam onder de indruk van Gutts talent en zou hem, na de 
oorlog, introduceren in internationale en financiële kringen.  De band tussen 
beiden zou ten slotte uitgroeien tot een levenslange vriendschap.  Wanneer 
Theunis in 1919 werd benoemd tot hoofd van de Belgische delegatie in de 
Commissie voor de Herstelbetalingen te Parijs, stelde hij Gutt aan tot 
secretaris-generaal van de delegatie.  Wanneer Theunis in 1920 minister van 
Financiën werd in de regering-Carton de Wiart (1920-1921), en daarna eerste 
minister (1921-1925), werd Gutt zijn kabinetschef.  In de regering-Theunis 
(1934-1935) werd Gutt minister van Financiën met als opdracht de positie van 
de Belgische frank binnen het kader van het Goudblok te handhaven.  Tussen 
beide minister-functies in werd Gutt door Theunis’ vriend Emile Francqui in 
de beleidskringen van de Société Générale opgenomen, waar hij de sector van 
de non-ferro metalen onder zijn beheer kreeg. 
 Gutt was niet alleen intelligent en actief, maar bovendien doortastend, 
efficiënt en vastberaden43, zelfs naar het koppige toe.  Hij vergat niet vlug 
wanneer hij zich door iemand in zijn eer gekrenkt voelde: de rancune met 
Van Zeeland naar aanleiding van de devaluatie van 1935 is daar het duidelijkste 
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bewijs van44.  Hij bleef zich ook uiterst terughoudend en zelfs vijandig 
opstellen tegenover Ingenbleek, die hem tijdens de zwerftocht van de regering 
in Frankrijk in mei-juni 1940, naar zijn mening, onheus had behandeld45. 
 Ideologisch gezien was Gutt conservatief-liberaal met welomlijnde 
ideeën, die hij hardnekkig verdedigde46.  Naar de buitenwereld toe kwam hij 
over als een stoïcijns en zelfbewust technocraat, waarachter men een krachtige 
en geëngageerde persoonlijkheid kon vermoeden.  Gutt was ongetwijfeld een 
integer man, maar verborg achter zijn technische kwaliteiten een egocentrisch 
en autoritair karakter.  Niet zelden trachtte hij prestaties van derden naar zich 
toe te halen.  Binnen de regering wist hij zijn ideeën ongestoord door te 
drijven: hij kon met een rustige zelfzekerheid tegenargumenten als irrelevant 
afwimpelen en tegenstanders neutraliseren.  Gutt kon, indien wenselijk, ook 
charmant uit de hoek komen, zodat de autoritaire trekken, die achter zijn 
optreden schuilgingen, door zijn medewerkers, en zelfs door sommige van zijn 
tegenspelers, als uitingen van een ontwapenende overtuigingskracht werden 
geïnterpreteerd47.  Hij was ontegensprekelijk de sterke man, zelfs de 
dominerende figuur, in de Belgische regering in ballingschap te Londen, maar 
zover was het in 1939 nog niet. 
 Naast de monetaire kwestie vormde ook de neutraliteitspolitiek een punt 
van felle onenigheid in de Belgische regering in de loop van de jaren 1938 en 
1939.  De neutraliteitskwestie was het gevolg van de stijgende bezorgdheid in 
internationale kringen over een mogelijke Tweede Wereldoorlog.  Koning 
Leopold III achtte het zijn plicht België buiten een nieuw wereldconflict te 
houden en voerde consequent een politiek van strikte neutraliteit48.  Hij 
verwees herhaaldelijk en met nadruk naar de grondwet van 1830 en naar de 
verplichtingen die door de Europese grootmachten aan België in die zin waren 
opgelegd.  Hij legde de nadruk op de houding van koning Albert I tijdens het 
cruciale jaar 191449,  en hoe deze na de Wapenstilstand van 1918 het 
neutraliteitsprincipe trouw was gebleven50.  Vastbesloten, na zijn troons-
bestijging in 1934, het spoor van zijn vader te volgen, voerde Leopold vanaf 
1936 zelfs een ‘actieve’ neutraliteitspolitiek, de zogenaamde ‘politique des mains 
libres’.  Dankzij deze politiek werden Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland 
er toe gebracht België, in 1937, te ontslaan van zijn verplichtingen, aangegaan 
bij het sluiten van het Locarno Pakt in 1925.  België had zich toen verbonden 
militaire hulp te verlenen indien een van de mede-ondertekenaars van het Pakt 
zou worden aangevallen.  Deze verplichting viel nu weg, maar Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Duitsland, van hun kant, bleven zich garant stellen voor 
het geval de neutraliteit van België zou worden geschonden51. 
 Leopolds neutraliteitspolitiek werd krachtdadig gesteund door Paul-
Henri Spaak, een van zijn persoonlijke vrienden52.  Spaak was toen reeds een 
invloedrijk man, regeringsleider van mei 1938 tot februari 1939 en daarna, tot 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, minister van Buitenlandse Zaken 
in de opeenvolgende regeringen-Pierlot.  Niet alle collega’s deelden echter de 
opinie van Spaak.  Integendeel, in de regeringen-Pierlot  zetelden ook enkele 
felle tegenstanders van de neutraliteitspolitiek.  Geleid door Marcel-Henri 
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Jaspar, achtten zij een Duitse inval in België zo goed als onafwendbaar53.  De 
regering moest bijgevolg, volgens hen, onmiddellijk steun zoeken bij Frankrijk 
en Engeland.  Ze waren ook van oordeel dat meer wetgevende en 
administratieve maatregelen moesten worden getroffen in het vooruitzicht van 
een Duitse invasie op Belgisch grondgebied.  Jaspar en zijn medestanders 
bleven voorlopig een minderheid vormen binnen de regering maar hun actie 
vergiftigde er wel de sfeer.  De daaruit voortvloeiende meningsverschillen 
werden een van de oorzaken van het laattijdige, gebrekkige en ongecoör-
dineerde karakter van de voorbereiding op het nakende oorlogsgebeuren. 
 Na de Duitse inval in Polen en het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog op 3 september 1939, bleven de koning en de regering officieel 
vasthouden aan de neutraliteitspolitiek54.  Allen waren er nu wel van overtuigd 
dat, bij een uitbreiding van het conflict, België meer dan waarschijnlijk een van 
de volgende slachtoffers zou worden.  De koning, in een uiterste poging om 
zijn neutraliteitspolitiek te redden, benoemde nog tijdens dezelfde maand oud-
premier Georges Theunis tot buitengewoon ambassadeur bij de Verenigde 
Staten.  Theunis’ opdracht was dubbel: hij zou in de kritieke toestand van het 
ogenblik steun zoeken bij une âme soeur, een land dat, net als België, 
onafhankelijkheid en neutraliteit als topprioriteiten zag.  Daarnaast zou hij, als 
het misliep en België toch bij het conflict betrokken werd, in de States 
aankopen organiseren voor de bewapening en de voedselvoorziening van 
België55.  Eerste minister Pierlot had voor die missie eerst aan Paul Van 
Zeeland gedacht, een man die in de States had gestudeerd, er vele vrienden had 
en ook goed geïntroduceerd was in Amerikaanse beleidskringen.  Dit voorstel 
stuitte echter op een onverbiddelijk veto van Gutt56, die onmiddellijk Theunis 
naar voren schoof. 
 Bij het uitbreken van de oorlog was de regering overgegaan tot een 
tweede algemene mobilisatie.  De eerste, naar aanleiding van de Sudetencrisis 
een jaar voordien, was van korte duur geweest.  De legersterkte werd nu tot 
circa 600.000 manschappen opgevoerd.  Overhaast moest gezorgd worden 
voor onderdak, kleding en voeding voor de manschappen.  De wapenuitrusting 
moest worden gemoderniseerd en sterk uitgebreid.  Openbare werken werden 
in versneld tempo uitgevoerd om de landsverdediging te ondersteunen.  Ook 
voor de burgerbevolking moest worden gezorgd, vooral de bevoorrading 
moest worden veilig gesteld. 
 Hoe kon de regering zo'n plotse en aanzienlijke toename van de 
overheidsuitgaven gefinancierd krijgen?  In april 1939 was het gezamenlijke 
tekort op de gewone en buitengewone begroting voor het lopende jaar reeds 
geraamd op niet minder dan  bijna 3 miljard Belgische frank, een heel bedrag57.  
Oscar Plisnier, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën58, en de 
leden van het Economisch Comité, dat tijdens de eerste maanden van de 
oorlog in de Bank was opgericht59, waren unaniem van mening dat een 
combinatie van extra overheidsleningen met logistieke steun van de Bank, van 
nieuwe of hogere belastingen, en van voorschotten door de Bank aan de Staat, 
de enige mogelijke oplossing was voor het probleem.  De voorschotten 
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zouden, naar hun mening, onvermijdelijk een inflatoir effect sorteren, maar dit 
neveneffect zou door leningen en belastingen geneutraliseerd kunnen 
worden60. 
 Minister van Financiën Gutt verhoogde effectief de belastingen, vooral 
de accijnsbelastingen.  Hij liet in januari 1940 ook een wet goedkeuren die het 
mogelijk zou maken een bijzondere belasting van 35 tot 70 procent op 
overdreven oorlogswinsten te heffen61.  Inzake overheidsleningen werd de 
emissie van een grootscheepse Onafhankelijkheidslening op touw gezet.  Reeds 
tijdens de voorbereidende fase bleek hiervoor echter weinig belangstelling te 
bestaan, net zomin bij de particuliere banken als bij het grote publiek.  De hele 
kapitaalmarkt scheen aan lethargie te lijden: sommige langlopende 
staatsfondsen boekten zelfs een disagio van bijna 30 procent62.  Het publiek 
gaf, in het toenmalige onzekere klimaat, de voorkeur aan het oppotten van 
bankbiljetten en, eventueel, aan het opnemen van kortlopend overheidspapier.  
De bankiers, van hun kant, hoewel op dat moment ruim van liquiditeiten 
voorzien, stonden eveneens terughoudend tegenover het opnemen van 
langlopende staatsfondsen.  Ook zij hadden geen vertrouwen in de toekomst. 
 Om het wantrouwen te doorbreken werd vanaf 31 januari 1940 een 
lening opengesteld in de vorm van een permanente emissie van 
schatkistcertificaten aan toonder met een looptijd van vier, acht of twaalf 
maanden en terugbetaalbaar op zicht in alle agentschappen van de Bank63.  
Dankzij de medewerking van de Bank kende de emissie een relatief succes: de 
opbrengst tot 9 mei 1940 beliep 2.724 miljoen Belgische frank.  Ter 
ondersteuning van het kortlopend overheidskrediet verlaagde de Bank op 
25 januari 1940 de discontovoet tot 2 procent64.  Gouverneur Janssen 
lanceerde ten slotte nog, naar Nederlands voorbeeld, het idee van een 
verplichte lening in verhouding tot het inkomen.  Hier raakte hij niet verder 
dan een ontwerp.  Nog voor de uitwerking ervan vielen de Duitse troepen 
België binnen65. 
 De Bank werd bovendien rechtstreeks betrokken bij de financiering van 
de landsverdediging.  De Schatkist, bij voorbeeld, stond tegen betaling de 
goudreserve van de Postcheckdienst, die een waarde van 500 miljoen Belgische 
frank vertegenwoordigde, aan de Bank af, samen met enkele activa van het 
Muntfonds.  Minister Gutt schakelde ook de open-market  politiek van de Bank 
in om extra middelen te verkrijgen.  De hervorming van 1937 had aan de Bank 
de bevoegdheid gegeven om tot een plafond van 1.500 miljoen Belgische frank 
te interveniëren in de secundaire markt van overheidsfondsen en 
schatkistcertificaten om de geldcirculatie onder controle te houden.  Tot aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog had de Bank weinig of geen gebruik 
gemaakt van die bevoegdheid, onder meer omdat ze hierin gehinderd werd 
door de tegenwerking van de particuliere banken.  Het plafond van 
1.500 miljoen Belgische frank liet trouwens niet veel speelruimte toe.  Bij 
koninklijk besluit van 24 augustus 1939 trok Gutt dit plafond op naar 
5.000 miljoen Belgische frank, zogezegd om de Bank meer armslag te geven bij 
haar controle op de geldomloop.  In feite zag de minister hierin vooral een 
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middel om nog meer staatspapier te doen opnemen in de portefeuille van de 
Bank66.  De directe voorschotten van de Bank aan de Staat en aan de openbare 
instellingen waren  aan de vooravond van de Duitse inval opgelopen tot 
6.027 miljoen Belgische frank.  Tussen 30 juni 1939 en 31 maart 1940 was de 
totale  binnenlandse overheidsschuld, vooral de kortlopende, dan ook sterk 
gestegen: van 37,7 miljard Belgische frank (waarvan 1 miljard kortlopend) naar 
42,9 miljard Belgische frank (waarvan 6,5 miljard kortlopend); de totale 
buitenlandse schuld was tijdens dezelfde periode wel verminderd van 
19,4 miljard tot 18,3 miljard Belgische frank67. 
 De financiering van de landsverdediging door middel van directe 
voorschotten door de Bank aan de regering, het omzetten van bankdeposito’s 
in bankbiljetten en het gelijktijdig hamsteren door de bevolking - wegens de 
oorlogspsychose van het ogenblik -, de aangroei ten slotte van de goudreserve 
van de Bank: het waren omstandigheden, die mogelijk een inflatoire 
prijsbeweging konden uitlokken.  De aanzienlijke uitgaven van het leger en de 
hamsterwoede bij de burgers, bij voorbeeld, deden de vraag naar goederen 
stijgen op een moment dat de productiecapaciteit, wegens de algemene 
mobilisatie, een dalende trend vertoonde.  Het binnenstromen van hot money 
kon potentieel leiden tot een omzetting ervan in bankbiljetten en tot een extra 
geldomloop.  Het prijspeil begon inderdaad lichtjes te stijgen.  De Bank maakte 
zich hierover op dat ogenblik echter geen grote zorgen.  Er waren, naar haar 
opvatting, in de huidige situatie voldoende andere factoren aanwezig om een 
mogelijke inflatoire prijsbeweging af te remmen.  Vele van de door de 
bevolking opgenomen liquiditeiten werden immers niet in circulatie gebracht 
maar eenvoudigweg opgepot: getuige daarvan was de opvallende stijging van 
de vraag naar bankbiljetten van 10.000 Belgische frank.  Verder moest de 
toevloed van goud in ruil voor Belgische franken worden gezien in de context 
van de frank als monnaie refuge : ook deze franken zouden slechts sporadisch in 
de omloop komen.  Ten slotte werd de aangroei van de voorschotten aan de 
Staat voor een deel geneutraliseerd door langlopende leningen en door extra 
belastingen. 
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Tabel 2.1: Stand van enkele belangrijke activa en passiva van de Bank 
1938-1940 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

 Anschlussz 
Oostenrijk 

10 maart 1938 

Begin W.O. II 
begin september 

1939 

Duitse inval 
begin mei 1940 

Actief    
Goudvoorraad 
 
Portefeuille van 
Belgische 
staatsfondsen 
 
Voorschotten op 
Belgische 
staatsfondsen 
 
Directe 
voorschotten 

17.428 
 
 
 

n.b. 
 
 
 

n.b. 
 
 

n.b. 

18.162 
 
 
 

2.306 
 
 
 

1.450 
 
 

n.b. 

24.104 
 
 
 

4.924 
 
 
 

562 
 
 

6.027 
Passief    
Bankbiljetten in 
omloop 
 
Direct opeisbare 
verplichtingen 

 
21.919 

 
 

25.502 

 
27.436 

 
 

28.592 

 
29.776 

 
 

30.681 
 
Bron: NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 11: Kauch, La Banque Nationale 
(onuitgegeven tekst), deel 1, hfdst. 1, p. 45; Van der Wee en Tavernier, De Nationale 
Bank, pp. 332-333. 
 
 
 De Belgische frank wist zich ook na het uitbreken van de oorlog  op de 
buitenlandse wisselmarkten te handhaven, zoals trouwens ook de Amerikaanse 
dollar, en zulks in tegenstelling tot de Franse frank en het Engelse pond, die 
beide minder goed stand hielden.  Geen reden tot ongerustheid dus van die 
kant, maar wat zou er gebeuren, bij een mogelijke Duitse bezetting, met de 
verhouding tussen de Belgische en de Kongolese frank? De Bank had uit het 
laatste verslag van de Banque du Congo belge kunnen opmaken dat  dit 
probleem ook in de kolonie besproken werd.  In het verslag werd zelfs een 
balletje opgeworpen of het niet beter zou zijn om onder die omstandigheden 
beide munten van elkaar los te koppelen.  De Bank maakte zich dus toch 
zorgen over de toekomst van de nationale munt en raadpleegde Léon-Hugo 
Dupriez, hoogleraar aan de Leuvense Universiteit en sinds 1938 economisch 
adviseur van de Bank. 
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 Dupriez legde op 31 januari en 8 februari 1940 zijn rapport voor68.  Hij 
achtte het hoogst onwenselijk en vooral voor België zeer nadelig beide munten, 
die altijd dezelfde pariteit hadden gehad, van elkaar los te maken.  Hij 
hanteerde twee argumenten.  In geval van een escalatie van de 
vijandelijkheden, zou de kolonie door haar gunstige ligging en haar rijkdom aan 
grondstoffen een economische boom kennen.  Het nationale inkomen zou 
verrassend snel stijgen en de  handelsbalans zou voorheen nooit geziene 
resultaten boeken.  Op zo’n moment een ontkoppeling van beide munten 
doorvoeren, zou door de financiële wereld beschouwd worden als een uiting 
van wantrouwen vanwege de Belgische overheid ten opzichte van de eigen 
nationale munt.  De Kongolese frank daarentegen zou de functie van monnaie 
refuge van de Belgisch frank overnemen, hetgeen onvermijdelijk zou leiden tot 
speculatieve bewegingen en tot een verdere ontwaarding van de Belgische 
frank.  Tot zover het eerste en monetaire argument. 
 Een tweede argument liet een kolonialistische ondertoon horen.  
Dupriez stelde: ‘il est légitime que la Belgique profite de ces deux facteurs favorables 
(namelijk, het stijgende Kongolese nationale inkomen en de positieve 
handelsbalans) pour se tirer des difficultés actuelles et soit ainsi recompensée des sacrifices 
qu’elle s’est imposés pour sa colonie.... La balance commerciale favorable du Congo peut être 
mise à contribution pour aider la métropole ; mais à cet effet il est indispensable que le franc 
congolais reste entièrement lié au franc belge par un « pegging » complet.  Cela fait de 
l’ensemble un seul territoire monétaire, pour le jeu de la balance des comptes et de la balance 
des paiements.  L’ensemble profite donc des excédents congolais’.  Om de steun van de 
kolonie te optimaliseren zou de Belgische overheid de speculatieve verkoop 
van koloniale aandelen door Belgen aan buitenlanders moeten verbieden, 
waardoor een ‘Ueberfremdung’ zou worden vermeden.  De koloniale overheid, 
van haar kant, zou een bijzondere belasting moeten heffen op de uitvoer van 
Kongolese goederen, die het verschil in winstmarge tussen de prijzen van voor 
en die van tijdens de oorlog naar de Kongolese staatskas zou overhevelen.  
Over dit ingrijpend programma had het directiecomité voor 10 mei nog geen 
officieel standpunt ingenomen. 
 
Hoe besturen bij een eventuele bezetting? 
 
 Hoe zou het land bestuurd worden bij een eventuele bezetting?  Dit was 
voor de overheid en ook voor de Bank een nog veel indringender probleem.  
In de regering heerste op dit vlak de grootste verwarring69.  Sommige leden van 
de regering waren voorstander van een ‘opposition irréductible’.  Ze waren de 
mening toegedaan dat bij een Duitse invasie zowel de centrale regering als de 
provinciale en lokale besturen naar onbezet gebied, eventueel naar het 
buitenland, moesten vertrekken.  Ook de administraties van al deze besturen, 
de magistratuur, de leidende organen en administraties van alle openbare 
instellingen en openbare diensten moesten zich daarbij aansluiten.  Hierdoor 
zou de vijand geconfronteerd worden met een compleet bestuursvacuüm 
waardoor hij in zijn pogingen tot plundering van het land zou worden 
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gehinderd.  Andere leden van de regering meenden dat een dergelijke 
combattieve strategie niet realistisch was en waren voorstander van een 
‘résistance mobile’.  Naar hun opvatting kon een volledige evacuatie van de 
besturen, bij een snel oprukken van de vijand zoals dit in Polen het geval was 
geweest, onmogelijk worden gerealiseerd. 
 Het Duitse leger had niet minder dan 60 divisies, waaronder zijn beste 
pantserformaties, langs de Nederlands-Belgische grens samengetrokken70.  Was 
dit niet het voorteken van een nieuwe Blitzkrieg?  Hoe kon men onder die 
omstandigheden nog denken aan een ordelijke evacuatie van de Belgische 
besturen?  In de veronderstelling dat een dergelijke evacuatie nog volgens plan 
kon verlopen, hoe moest het dan met de bevolking?  Ze achterlaten in 
volledige chaos?  Een passievere houding, dit wil zeggen, een beperkt 
gehouden evacuatie van de besturen en administraties, bleek voor de groep van 
de ‘résistance mobile’ dan ook aangewezen.  Zelfs al  zou de vijand er enig 
voordeel uit halen dan nog was het opzet de moeite waard, omdat het voor de 
bevolking een zekere waarborg inhield71. 
 Het rapport van de interministeriële commissie voor de mobilisatie van 
het land ging duidelijk in de richting van de tweede opvatting: bij een inval en 
bezetting zouden slechts de regering en een zeer beperkt aantal leden van de 
centrale administratie en van andere openbare instellingen het land verlaten.  
Alleen zij die geacht werden de regering in ballingschap concrete steun te 
kunnen verlenen, kwamen voor evacuatie in aanmerking.  De magistratuur, de 
overgrote meerderheid van de centrale administratie, de lokale en provinciale 
besturen samen met de meeste openbare instellingen zouden in het bezette 
grondgebied achterblijven72. 
 Minister van Financiën Gutt stond achter de tweede strategie: hij was 
niet van plan zijn hele administratie naar onbezet gebied of naar het buitenland 
over te brengen wanneer België door een Duitse inval zou worden verrast73.  
Volgens Leopold Smeers, toenmalig directeur-generaal van de Schatkist, was in 
februari 1940 deze tweede strategie nog steeds de dominerende trend in de 
regering74.  Minister van Binnenlandse Zaken en van Voorlichting, Marcel-
Henri Jaspar, bleef echter bij het standpunt van de ‘opposition irréductible’ en 
lichtte dit op 14 februari 1940 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
omstandig toe.  Hij stelde voor om bij een Duitse inval de totale bevolking, die 
zich ten oosten van de eerste verdedigingslijn langs de Maas bevond, te  
evacueren.  Werd deze verdedigingslijn opgegeven, dan zou de totale bevolking 
ten oosten van de tweede verdedigingslijn eveneens worden geëvacueerd, 
eventueel zelfs naar het buitenland75.  Jaspar had ook een project tot industriële 
evacuatie klaar: maatregelen werden voorzien om ongeveer 13.500 hoog-
gespecialiseerde arbeiders buiten bezet gebied in veiligheid te brengen en 
tegelijkertijd de fabrieken die strategische goederen produceerden, door 
sabotage te vernietigen voor zij in handen van de vijand zouden vallen76.  Het 
betoog van Jaspar liet niet na enige indruk te maken op zijn toehoorders en 
ook de Bank, ietwat gealarmeerd, dacht er ernstig over na haar strategie in 
geval van oorlog in die richting aan te passen. 
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 Naar aanleiding van de internationale crisis rond de Duitse annexatie 
van het Sudetengebied in september 1938, dus bijna twee jaar eerder, waren er 
in de Bank reeds discussies op gang gekomen in verband met de organisatie 
van de administratie in geval van oorlog.  Gouverneur Janssen had toen al aan 
de leden van het directiecomité gevraagd om suggesties dienaangaande te 
formuleren.  Er werd afgesproken dat vice-gouverneur Ingenbleek, die als 
secretaris van koning Albert I de Eerste Wereldoorlog had meegemaakt, een 
rapport zou opstellen op basis van zijn eigen ervaring en rekening houdend 
met de opmerkingen die hem door de collega’s van het directiecomité zouden 
worden doorgespeeld.  Uit de discussie van het rapport in het directiecomité 
kwam een regeling tot stand, die door de gouverneur werd uiteengezet op de 
regentenraad van 8 november 1938.  Naar de opvatting van het comité was het 
ondersteunen van de nationale economie een van de essentiële opdrachten van 
de Bank: dienovereenkomstig zou de Bank, in geval van een bezetting van 
België, haar normale activiteit in het land blijven uitoefenen.  Tegelijkertijd zou 
de Bank echter ook twee andere essentiële functies blijven vervullen: in de 
eerste plaats zou ze de regering blijven bijstaan, zelfs indien die zich zou 
verplicht zien het land te verlaten, met andere woorden, de Bank zou aan een 
regering in ballingschap hulp verlenen door een materiële aanwezigheid ter 
plaatse; in de tweede plaats zou de Bank, in geval van conflict, haar bezittingen 
en tegoeden in het buitenland door een aanwezigheid in onbezet gebied 
autonoom laten beheren en vrijwaren. 
 Gouverneur Janssen gaf nog meer bijzonderheden.  Het directiecomité 
had drie oorlogsscenario’s uitgewerkt.  In een eerste scenario werd 
verondersteld dat het grondgebied tot aan de Maas door de vijand zou worden 
veroverd.  In dit geval zou de Bank haar activiteit normaal voort zetten in het 
niet-bezette gebied onder leiding van de gouverneur, de vice-gouverneur en 
twee directieleden te Brussel.  Het vijfde directielid Mahieu was op het 
moment dat de maatregelen werden besproken, in legerdienst.  In het 
veroverde gebied zouden de plaatselijke agenten hun normale activiteit voor 
zover mogelijk voort zetten.  In een tweede scenario werd verondersteld dat 
Brussel, maar niet het hele land, in handen van de vijand viel.  In dit geval zou 
gouverneur Janssen met een of twee onderdirecteurs te Brussel blijven en 
zouden de vice-gouverneur en de twee andere directieleden uitwijken naar een 
agentschap in niet-bezet België, om de activiteiten van de Bank volgens haar 
statutaire bepalingen voort te zetten.  In een derde en laatste hypothese werd 
verondersteld dat het hele grondgebied zou worden veroverd.  In dit geval zou 
de gouverneur in het land blijven en zouden de vice-gouverneur, de twee 
andere directieleden, en eventueel een of twee onderdirecteurs met enkele 
ambtenaren uitwijken naar de plaats waar de regering in ballingschap 
resideerde.  De regentenraad vreesde vooral voor de onafhankelijkheid van de 
Bank voor het geval de derde hypothese de juiste zou blijken te zijn.  Ze vroeg 
dan ook met aandrang aan het directiecomité erover te waken dat de goud- en 
deviezenreserve van de Bank intact zou blijven en niet door de regering zou 
worden ingeschakeld om mee de oorlog te financieren77. 
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 Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1939 
begon het directiecomité zijn oorspronkelijke strategie te wijzigen.  Vanaf 
januari 1940 werd de houding van de Bank zelfs uitgesproken combattief : ze 
sloot, vooral bij monde van het Economisch Comité, nauw aan bij de ideeën 
van minister Jaspar78.  De redenen hiertoe waren divers.  De noodlanding van 
een Duits verkenningsvliegtuig in Noord-België op 10 januari 1940, waarin 
documenten over een concreet Duits aanvalsplan werden teruggevonden, deed 
de onrust in de Belgische beleidskringen plots toenemen79.  De negatieve 
berichten die uit Polen binnensijpelden en herinneringen opriepen aan de 
wreedheden van de Duitse inval in België tijdens de zomer van 1914, 
nauwelijks een kwart eeuw geleden, versterkte nog de angtspsychose bij de hele 
bevolking.  Naar alle waarschijnlijkheid was echter de toenemende spanning 
tussen de koning en het kabinet de doorslaggevende factor in de zich 
wijzigende houding van de Bank80.  Leopolds vasthouden aan een strikte 
neutraliteitspolitiek en zijn gelijktijdig eigengereid en persoonlijk optreden 
achter de schermen irriteerden de regering uitermate.  Jaspar en de andere 
ministers die voorstander waren van een politiek van ‘verschroeide aarde’, 
wonnen hierdoor sterk aan invloed.  Onder hun impuls werd op 2 februari 
1940 een besluitwet uitgevaardigd, waarbij Belgische handelsvennootschappen 
(onder dit regime viel ook de Bank), in geval van oorlog en voor de duur van 
de oorlog, hun maatschappelijke zetel en het bestuur van hun onderneming of 
instelling naar het buitenland mochten overbrengen.  Ingeval het land werd 
bezet, zouden de bestuurders die in bezet gebied gebleven waren, geen enkele 
bevoegdheid meer hebben in verband met de bezittingen in de onbezette 
gebieden en zouden ze zelfs in het bezette gebied geen echte bestuursdaden 
meer kunnen stellen81.  Hierbij aansluitend en uitgaande van een volledige 
bezetting van het grondgebied, stippelde het Economisch Comité van de Bank 
op 29 februari 1940 een gedetailleerde regeling van bestuur uit82, die diametraal 
inging tegen de regeling die de Bank in november 1938 had uitgewerkt. 
 Het Comité opteerde nu voor een ‘opposition irréductible’, die vertrok van 
het idee ‘que le vide serait fait devant l’ennemi ’83.  De gouverneur en het volledige 
directiecomité, op één lid na, de regentenraad en het college van censoren 
zouden de regering naar het buitenland volgen en er hun normale functies 
voort zetten84.  De Postchecquedienst zou analoog handelen, zoals trouwens 
ook alle parastatale kredietinstellingen van het land.  De Bank zou een beperkte 
bewarende opdracht geven aan één of meerdere in België gebleven 
personeelsleden.  Die zouden de Bank bij de bezetter  vertegenwoordigen en 
de achtergebleven bezittingen en waarden van de Bank beveiligen85.  De 
loketten zouden worden gesloten, zowel te Brussel als in de provincies.  Alle 
reserves aan bankbiljetten en de volledige uitrusting tot het aanmaken ervan 
(inclusief de bestaande clichés en de clichés van de in voorbereiding zijnde 
nieuwe biljetten) zouden worden geëvacueerd.  Ook de deviezenreserves, de 
waardepapieren en alle aan de Bank in bewaring gegeven deviezen en 
waardepapieren moesten in veiligheid worden gebracht. 
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 Hoe zag de Bank het probleem van de geldcirculatie in een bezet België?  
Ze was enerzijds een uitgesproken tegenstander van een circulatie van 
bezettingspapier, maar ze wilde anderzijds de hele Bank ontruimen.  De 
plannen om dit probleem op te lossen bleven eerder vaag.  Het Economisch 
Comité suggereerde in dit verband de emissie van een Belgische oorlogsmunt, 
hetzij door de gemeenten, hetzij eventueel op privé-initiatief86.  Deze suggestie 
werd door de directie, waarvan alle leden trouwens zetelden in het 
Economisch Comité, overgenomen87.  De Bank trachtte zich met deze 
suggestie aan te sluiten bij de politiek van de ‘verschroeide aarde’, die door de 
harde kern van de regering-Pierlot werd voorgestaan88. 
 De particuliere bankiers volgden met een toenemende ongerustheid de 
verandering in de houding van de Bank.  Op 18 januari 1940 hadden Willy 
de Munck, voorzitter van de Bank van de Société Générale, en Max-Léo 
Gérard, voorzitter van Bank van Brussel, hierover een eerste onderhoud met 
gouverneur Janssen89.  Op dat ogenblik was het al duidelijk dat de centrale 
diensten van de Bank, bij een eventuele bezetting van het land, de regering 
zouden volgen naar het buitenland, maar in financiële kringen dacht men nog 
steeds dat de lokale agentschappen van de Bank in de bezette gebieden zouden 
blijven functionneren.  De bankiers wensten daarom in hun gesprek met de 
Bank te onderzoeken in welke mate de agentschappen van de Bank en de 
agentschappen van de particuliere banken in de provincies en in de hoofdstad 
konden samenwerken om de financiering van het zakenleven en de algemene 
geldcirculatie onder de bevolking tijdens de bezetting te verzekeren.  Over 
deze problematiek kwam de Bank met haar tegenspelers uit de privé-sector niet 
tot een sluitend akkoord. 
 Wanneer kort daarop de gedetailleerde regelingen van 29 februari 
bekend werden, waaruit bleek dat de sluiting van alle agentschappen van de 
Bank in de bezette gebieden in het Masterplan van de Bank stond ingeschreven, 
achtten de bankiers het hoogstnoodzakelijk opnieuw met de Bank contact op 
te nemen.  Ze kwamen niet alleen meer hun bezorgdheid uiten, maar vooral  
lucht geven aan hun verontwaardiging over zo’n gebrekkige visie op de 
realiteit.  De bankiers stelden dat ze bij een bezetting van het land  hun 
essentiële functie van steun aan de Belgische economie niet naast zich neer 
konden leggen.  Het was en bleef hun plicht ook dan hun traditionele 
financiële activiteit voort te zetten, zonder vanzelfsprekend de valkuilen van de 
collaboratie met de vijand uit het oog te verliezen.  Maar hoe konden de 
particuliere banken hun taak blijven vervullen, wanneer de Bank, 
overeenkomstig de door haar geplande maatregelen, de reserves aan 
bankbiljetten bij de evacuatie zou meevoeren en bovendien iedere activiteit van 
haar agentschappen in het bezette gebied zou opschorten?  Een dergelijke 
politiek kon niet anders dan een algemeen betalingsmoratorium tot gevolg 
hebben90. 
 De bankiers hoopten aanvankelijk op een versoepeling van de voor de 
agentschappen voorziene regeling.  In april 1940 kwam minister van 
Binnenlandse Zaken Jaspar echter nog eens terug op zijn verklaringen van 
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14 februari in het Parlement: het was effectief de bedoeling van de regering om 
in geval van invasie een totale evacuatie van de bevolking te bevelen achter de 
eerste, eventueel tweede verdedigingslijn van het leger en in het slechtste geval, 
als het hele grondgebied in handen van de vijand zou vallen, werd zelfs aan een 
algemene evacuatie naar Frankrijk gedacht.  Daar het duidelijk was dat de Bank 
zich zou schikken naar de maatregelen van de regering, hield Jaspars verklaring 
impliciet een sluiting van de agentschappen van de Bank in de bezette gebieden 
in.  De bankiers namen opnieuw contact op met de Bank en met minister van 
Financiën Gutt.  In bijeenkomsten op 29 april met Janssen en Gutt, en op 
30 april met Janssen en zijn  adviseur Dupriez, wezen de bankiers op het 
surrealistische karakter van Jaspars scenario, waarop de Bank met haar 
combattieve maatregelen blijkbaar wenste in te spelen.  Het was, volgens de 
bankiers, organisatorisch onmogelijk om bij een massale Duitse inval 6 à 
7 miljoen burgers in enkele dagen tijds te evacueren.  De meesten zouden 
noodgedwongen ter plaatse blijven en bijgevolg vroeg of laat een beroep 
moeten doen op de banken om hun deposito's in cash om te zetten.  Hetzelfde 
gold voor de steden en gemeenten, en ook voor de bedrijven en de 
handelshuizen, iedereen zou zich naar de banken wenden voor de nodige 
liquiditeiten.  Maar waar deze liquiditeiten te vinden indien de Bank besloten 
had haar agentschappen te evacueren bij het naderen van de vijand91?  En wat 
zou er later gebeuren wanneer de activiteit van de Bank in het bezette gebied 
tot nul was teruggebracht? 
 Janssen, Gutt en Dupriez konden zich inleven in een dergelijke 
hopeloze situatie en stelden volgende oplossing voor: de agentschappen van de 
Bank in de bezette gebieden zouden niet worden gesloten en bijgevolg samen 
kunnen werken  met de particuliere banken, zonder deze laatsten evenwel van 
nieuwe bankbiljetten te kunnen voorzien92.  Janssen en Dupriez meenden te 
mogen veronderstellen dat er voldoende liquiditeiten in het land waren.  De 
recente hoge overheidsuitgaven en de massale geldopvragingen bij de banken 
waren wegens het dreigende oorlogsgevaar voor het grootste gedeelte opgepot, 
maar zouden op termijn opnieuw boven komen en de dagelijkse geldomloop 
normaliseren93.  De bankiers vonden de veronderstelling een lege doos: het 
was er hun juist om te doen over extra liquiditeiten te kunnen beschikken 
tijdens de noodtoestand en niet erna.  Een definitief akkoord kwam dan ook 
niet tot stand94.  Alleen gaven Janssen en Gutt aan de particuliere bankiers de 
raad hun agentschappen zo snel mogelijk te voorzien van een extra reserve aan 
bankbiljetten.  De Bank zou hierbij alle mogelijke hulp verlenen95. 
 
De goudvoorraad in veiligheid 
 
 Naast maatregelen inzake bestuur nam de Bank vanaf 1938 ook extra 
voorzieningen om haar gebouwen te beveiligen, haar personeel zo goed 
mogelijk te beschermen, voorts om de goudvoorraad en de andere roerende 
waarden, die haar in eigendom toebehoorden of in bewaring waren gegeven, te 
evacueren.  Het idee van evacuatie was niet nieuw.  Toen Hitler begin 1933 als 
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rijkskanselier in Duitsland aan de macht kwam, had men in Belgische 
regeringskringen al gedacht aan de mogelijkheid om de goudvoorraad van de 
Bank in veiligheid te brengen.  Luitenant-generaal Giron, voorzitter van de 
permanente commissie voor de mobilisatie van het land, werd door de 
toenmalige minister van Landsverdediging Devèze verzocht contact op te 
nemen met gouverneur Franck om over de aspecten van een dergelijke 
operatie van gedachte te wisselen.  Franck weigerde hierop in te gaan omdat, 
volgens hem, de beslissing en de organisatie van een eventuele evacuatie 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Bank behoorden96. 
 De weigering van de gouverneur was eerder een princiepskwestie en 
betekende niet dat hij de vraag onbelangrijk vond en terzijde schoof.  
Integendeel, van bij het begin van 1933 liet hij de goudstaven in kisten 
verpakken97.  In datzelfde jaar liet hij ook de kluizenzalen van de 
agentschappen te Brugge, Ieper en Roeselare herinrichten om er een deel van 
de goudvoorraad van de Bank en eventueel andere waarden in onder te 
brengen98.  Tussen oktober 1933 en april 1936 werd een eerste deel van het 
goud van Brussel naar Brugge overgebracht, tussen mei en juli 1936 volgde een 
deel naar Ieper, tussen december 1936 en mei 1937 ten slotte een laatste deel 
naar Roeselare.  In de Antwerpse Bijbank was intussen ook reeds een gedeelte 
van de goudvoorraad ondergebracht.  Gouverneur Franck veronderstelde, 
zoals zovelen met hem, dat een nieuw wereldconflict een soort heruitgave zou 
worden van de Eerste Wereldoorlog.  Het Belgische leger, nu beter voorbereid, 
zou waarschijnlijk kunnen standhouden achter de eerste verdedigingslijn, zo 
niet, dan toch achter de tweede verdedigingslijn99.  De spreiding van de 
goudvoorraad over vijf verschillende punten en zover mogelijk van de 
oostgrens weg, scheen onder de gegeven omstandigheden de veiligheid ervan 
te garanderen. 
 De herbezetting van de linker Rijnoever in 1936 door Duitse troepen 
verhoogde de internationale spanning.  Vooral België voelde zich nu meer dan 
ooit bedreigd.  Gouverneur Franck herzag zijn strategie en besloot nog in 
hetzelfde jaar een nieuwe en ruime kelder met twee verdiepingen in beton te 
laten bouwen in het agentschap van Oostende.  Zijn bedoeling was duidelijk: 
indien bij een invasie door het Duitse leger alles fout liep en het hele land bezet 
dreigde te worden, zou de goudvoorraad vanuit Oostende gemakkelijk naar het 
buitenland kunnen worden verscheept.  De verbouwing was klaar in het begin 
van 1938 en de kelders werden onmiddellijk in gebruik genomen.  Op 
24 september van dat jaar was het goud, voor zover het nog aanwezig was in 
België, als volgt verdeeld: de agentschappen Ieper en Roeselare en de Bijbank 
Antwerpen ontvingen elk ongeveer 78.000 kilogram.  Ongeveer 105.000 
kilogram werd ondergebracht in Brugge en ongeveer 110.000 kilogram in 
Oostende.  De resterende 86.000 kilogram bleef in de kluizen van de Bank te 
Brussel100. 
 Begin 1938 werd Georges Janssen als opvolger van Franck tot 
gouverneur van de Bank benoemd.  In antwoord op de uitzichtloze 
internationale toestand, nam hij onmiddellijk veel drastischer maatregelen om 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 52 

de goudvoorraad van de Bank in veiligheid te brengen.  Het volstond niet meer 
de voorraad geografisch te spreiden binnen België, hoofdzakelijk in het 
noordwestelijke deel van het grondgebied.  Een evacuatie naar het buitenland 
werd als enige oplossing gezien.  Het ging trouwens niet alleen om de 
goudvoorraad van de Bank, maar ook om de andere roerende waarden in eigen 
bezit, of in bewaring gegeven voor rekening van de Staat en voor rekening van 
derden. 
 Directeur Mahieu kreeg de opdracht de evacuatie naar het buitenland 
voor te bereiden en te organiseren.  Hij werd hierin bijgestaan door Henri 
Sontag, sinds 1936 schatbewaarder van de Bank, en door Hubert Ansiaux, 
inspecteur.  Reeds op 31 maart 1938 had Sontag een voorstel van instructies 
klaar voor de evacuatie in geval van de mobilisatie van het leger101.  Janssen 
nam, van zijn kant, contact op met de Bank of England.  Sinds de sterling crisis 
en de daaruit voortvloeiende aanzienlijke verliezen voor de Bank waren de 
betrekkingen tussen de beide centrale instituten erg bekoeld.  De aansluiting 
van België bij het Goudblok, onder de leiding van de Banque de France, en de 
Britse politiek van systematische onderwaardering van het pond hadden de 
betrekkingen niet verbeterd, eerder integendeel.  Janssen wilde echter, in het 
vooruitzicht van een mogelijk wereldconflict, de betrekkingen met de Bank of 
England opnieuw normaliseren102.  Hij bracht met dit doel reeds op 12 maart 
1938, dus kort na zijn aantreden als gouverneur, een bezoek aan Londen.  Hij 
stelde toen onder meer de vraag of de Bank of England eventueel bereid zou 
zijn goud, overheidsfondsen en andere waardepapieren, toebehorend of 
toevertrouwd aan de Bank, in bewaring te nemen.  Het antwoord was, mits 
enkele randvoorwaarden, positief.  Reeds vanaf juli 1938 werden de eerste 
goudstaven vanuit Brussel en Antwerpen naar Londen overgebracht103. 
 Niettegenstaande al deze transfers, bevond zich in de kluizen van de 
Bank te Brussel nog steeds een belangrijke hoeveelheid metaal en bovendien 
nog een enorme hoeveelheid waardepapieren.  In een nota van 26 september 
1938 schatte Sontag het totale gewicht van deze nog uit de Brusselse kluis te 
evacueren metaal en waarden op circa 400.000 kilogram, waarvan 86.000 
kilogram goud, 100.000 kilogram pasmunt,  130.000 kilogram effecten in 
bewaring gekregen voor rekening van de Staat, 18.500 kilogram buitenlandse 
waarden en munten, 23.000 kilogram biljetpapier, verder nog een hoeveelheid 
reeds gedrukte biljetten, een aantal clichés en ander drukmateriaal104.  Alles 
samen vertegenwoordigde het een volume van circa 350 kubieke meter. 
 Om een dergelijke massa op een efficiënte manier te kunnen verhuizen 
nam directeur Mahieu contact op met luitenant-generaal Giron, die destijds 
door gouverneur Franck met een kluitje in het riet was gestuurd.  Giron was 
onmiddellijk bereid de nodige logistieke steun te verlenen.  In samenwerking 
met Mahieu en Sontag stelde hij een concreet evacuatieplan op, waarbij niet 
alleen de evacuatie van waarden van de hoofdzetel te Brussel naar Oostende 
werd uitgewerkt, maar ook de evacuaties vanuit de Waalse agentschappen naar 
Oostende, eventueel via Brussel of Antwerpen, en de evacuaties vanuit de 
Vlaamse agentschappen naar Oostende105.  Dit plan werd op 15 april 1939 naar 
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alle agentschappen van de Bank toegestuurd.  De evacuatie zou met opgeëiste 
vrachtwagens geschieden.  Een alternatieve mogelijkheid per spoor werd 
eveneens voorzien.  Oostende werd voorlopig aangehouden als eindpunt van 
het traject, omdat, a priori, niet kon worden beslist of van daaruit de evacuatie 
richting Engeland of richting Frankrijk zou gaan106.  Deze keuze werd 
afhankelijk gesteld van de militaire en politieke situatie op het ogenblik van de 
Duitse inval. 
 Een belangrijk discussiepunt bleef de evacuatie van biljetten en waarden 
in de agentschappen ten oosten van de Maas, vooral die in de provincie 
Luxemburg, een gebied dat door het Belgische leger, volgens de uitgestippelde 
strategie, bij een inval onmiddellijk aan de vijand zou worden prijsgegeven.  De 
voorraad van deze biljetten en waarden was reeds tot een minimum 
teruggebracht, maar toch nog vrij aanzienlijk met het oog op het uitvoeren van 
de lopende verrichtingen.  Het ging voornamelijk om de agentschappen te 
Aarlen en te Neufchâteau, maar ook het agentschap in Luxemburg stad sloot 
hierbij aan.  De agent te Aarlen wees er op dat, bij het vooralarm van 
10 november 1939, er bijna twee uren nodig waren geweest alleen al om de 
evacuatie te organiseren.  Tel daar de tijd voor het transport in noordelijke 
richting bij en het zal iedereen duidelijk zijn dat het technisch onmogelijk is om 
in die omstandigheden tijdig Namen te bereiken.  De Duitsers zouden intussen 
zeker de wegverbindingen van Aarlen naar Namen hebben afgesneden107.  In 
een brief van 1 maart 1940 gaf het directiecomité toestemming aan deze 
agenten om bij een Duitse inval zo spoedig mogelijk uit te wijken naar 
Frankrijk en de waarden te deponeren in het dichtst bijgelegen agentschap van 
de Banque de France108. 
 Op 24 september 1938 was er reeds 151.000 kilogram Belgisch goud in 
de kluizen van de Bank of England te Londen gedeponeerd.  Het 
vertegenwoordigde 22 procent van de totale voorraad, die op dat ogenblik 
686.000 kilogram bedroeg met een waarde van 21.126 miljoen Belgische 
frank109.  De gouverneur achtte dit maar een eerste stap.  In de maand 
december daaropvolgend contacteerde hij, in overleg met het directiecomité en 
de regentenraad, minister van Financiën Albert-Edouard Janssen en besprak 
met hem het plan van de Bank om de geografische spreiding van de 
goudvoorraad als volgt aan te passen: één derde van de voorraad zou in België 
blijven, één derde zou in Engeland in bewaring worden gegeven, één derde zou 
naar Noord-Amerika (de Verenigde Staten en/of Canada) worden 
overgebracht110. 
 De minister ging met het voorstel akkoord maar vroeg meer 
toelichtingen om zijn collega’s in de regering, die niet direct voor een ruime 
transfer naar het buitenland gewonnen zouden zijn, met gefundeerde 
argumenten te kunnen overtuigen.  De gouverneur wees er in zijn aanvullende 
nota op dat alle belangrijke centrale banken van West-Europa, zoals die van 
Engeland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland, met het oog op een mogelijk 
wereldconflict, hun goudvoorraad geografisch hadden gespreid en reeds voor 
een groot deel overzee in veiligheid hadden gebracht.  Voor België zou de 
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beste keuze overzee het Noord-Amerikaans continent zijn, ofwel de Verenigde 
Staten ofwel Canada.  Aan beide opties waren voor- en nadelen verbonden.  
De Verenigde Staten waren ongetwijfeld, in geval van oorlog, de leverancier bij 
uitstek voor allerhande goederen, van oorlogsmateriaal tot voedsel voor de 
bevolking.  New York was bovendien een knooppunt van internationale 
betalingen.  Het grote nadeel was echter dat België had opgehouden de tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten gemaakte schulden verder af te 
lossen.  Als tegenmaatregel zou de regering in Washington wel eens het goud 
van de Bank kunnen blokkeren of zelfs in beslag nemen.  Dit risico bestond 
niet bij een depot in het Canadese Ottawa.  Canada beschikte dan weer niet 
over een belangrijk financieel centrum.  De gouverneur vond persoonlijk een 
depot in de Verenigde Staten de beste oplossing, maar hij eiste dat de regering 
de Bank zou ontslaan van iedere verantwoordelijkheid bij een eventuele 
blokkering of confiscatie111. 
 Minister Albert-Edouard Janssen stond volledig achter het voorstel van 
de gouverneur, maar het lukte hem niet de regering te overtuigen.  De 
discussies bleven aanslepen, en tot een definitieve beslissing kwam het niet112.  
Wanneer Gutt bij de vorming van de eerste regering-Pierlot in februari 1939, 
de portefeuille van Financiën van A.-E. Janssen overnam, hervatte de 
gouverneur onmiddellijk zijn offensief om de nieuwe minister voor zijn plan te 
winnen.  Een akkoord tussen beiden werd vrij vlug bereikt, nu was het alleen 
nog zaaks de regering over de brug te krijgen113.  Dit bleek opnieuw geen 
sinecure.  De weerstand in de vorige regering was inderdaad niet weggeëbd in 
het nieuwe kabinet114.  Dezelfde argumenten tegen het overbrengen van een 
deel van de goudvoorraad naar de Verenigde Staten werden eens te meer 
aangehaald.  Ze waren én monetair én politiek van inslag.  In de eerste plaats 
bepaalden de statuten van de Bank dat de geldcirculatie, met het oog op het 
vertrouwen en de veiligheid, minstens voor 30 procent door goud moest 
worden gedekt.  Die eis, in een systeem van convertibiliteit zoals dat in België 
van toepassing was, impliceerde een materiële aanwezigheid van de dekking in 
het land zelf.  Hoe zou men in een onzekere tijd, zoals de huidige, aan een 
massale vraag naar goud in ruil voor geld kunnen beantwoorden als een groot 
gedeelte van de goudvoorraad over zee was geëvacueerd?  Een tweede 
argument was van politieke aard.  België volgde een beleid van strikte 
neutraliteit.  Een evacuatie van tweederde van de goudvoorraad naar de 
Verenigde Staten en naar Engeland zou door Duitsland geïnterpreteerd 
kunnen worden als het verbreken van die neutraliteit,  als een vijandige daad 
ten aanzien van Duitsland, een gedroomd voorwendsel voor de nazi’s om 
België binnen te vallen115. 
 Om uit de impasse te geraken wijzigde gouverneur Janssen zijn 
oorspronkelijke idee116.  Hij stelde Gutt voor het naar Noord-Amerika te 
zenden deel terug te brengen tot circa 3 miljard Belgische frank, ongeveer de 
helft dus van wat oorspronkelijk was voorzien.  Het saldo zou bij de voorraad 
in de Bank te Brussel worden gevoegd zodat het door de statuten vereiste 
quotum van 30 procent gerespecteerd bleef117.  Janssen bleef volhouden dat 
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een gouddepot in de Verenigde Staten, zowel als in Engeland, van cruciaal 
belang was voor de bescherming van de nationale munt.  Hij ondersteunde zijn 
zienswijze door de volgende twee argumenten.  Daar België vasthield aan de 
gouden standaard, was het niet ondenkbaar dat, in de onzekere politieke 
toestand van het ogenblik, de frank in New York en in Londen onder druk zou 
komen.  Een gouddepot ter plaatse zou die druk kunnen opvangen, zoals dit 
trouwens onlangs nog in Engeland was gebeurd.  Bovendien zou de Belgische 
regering  in geval van oorlog beide depots wel eens nodig kunnen hebben om 
in het  buitenland over deviezen en kredieten te beschikken118.  Dit laatste 
argument was duidelijk van confidentiële aard.  De regentenraad zou een 
dergelijk initiatief nooit goedkeuren: de goudvoorraad was immers bestemd om 
de Bank in staat te stellen haar wettelijke opdrachten uit te voeren.  De hoge 
transport- en verzekeringskosten voor het overbrengen van goud naar de 
Verenigde Staten vormden een laatste pijnpunt.  Ze waren ten gevolge van de 
politieke toestand peperduur geworden.  De Bank had reeds aan de vorige 
regering gevraagd om bij de Compagnie Maritime Belge tussen te komen  ten einde 
speciale, gunstige tarieven te bedingen.  De regering was op dit verzoek niet 
ingegaan.  Bij de nieuwe minister van Financiën Gutt zou de Bank op meer 
medewerking kunnen rekenen119. 
 Om de weerstand van een deel van de regering tegen een aanzienlijke 
transfer van goud naar de Verenigde Staten te breken, suggereerde Gutt het 
voorlopig te beperken tot wat de Bank als technisch noodzakelijk achtte voor 
een doelmatige verdediging van de Belgische frank op de New Yorkse 
geldmarkt120.  Tegelijkertijd stelde hij voor de goudtransfer naar Engeland 
tijdelijk op te drijven, zodat uiteindelijk de goudvoorraad in België tot op één 
derde zou worden teruggebracht, en de transfer naar Engeland en de 
Verenigde Staten samen zou worden opgevoerd tot tweederde121.  Hierdoor 
dacht hij ook een antwoord te hebben gevonden voor het probleem van de 
afstand: Londen was zo vlakbij dat een bewaarplaats in de Bank of England, 
met enige goede wil, kon gelijk gesteld worden met een bewaarplaats in België.  
Het argument betreffende de neutraliteit schoof hij nu, in tegenstelling tot 
vroeger, gewoon terzijde.  Ook inzake transportkosten kwam de minister 
tegemoet aan de wensen van de gouverneur.  Hij nodigde vertegenwoordigers 
van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena en van de Compagnie Maritime 
Belge samen met Janssen op zijn kabinet uit om te overleggen over een reductie 
van de transportkosten.  Het overleg leverde resultaten op: gunstige condities 
werden verkregen122. 
 Dankzij Gutts steun werd vanaf einde maart 1939 opnieuw goud naar 
Londen overgebracht, per vliegtuig en per mailboot vanuit Oostende via 
Dover.  Naar New York werd goud verscheept vanuit de havens van 
Antwerpen, Cherbourg en Le Havre123.  Eind juni bevond zich, op een totale 
goudvoorraad met een waarde van 20.340 miljoen Belgische frank, reeds 
10.245 miljoen Belgische frank in de Bank of England en 3.902 miljoen 
Belgische frank in de Federal Reserve Bank of New York.  Intussen kon Gutt 
eindelijk de andere leden van de regering overtuigen om het oorspronkelijke 
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voorstel van een verdeling in drie gelijke delen goed te keuren124.  In 
aansluiting hierop liet de Bank een hoeveelheid goud, die in Londen met 
sterling was aangekocht voor een waarde van 2.200 miljoen Belgische frank, 
vanuit Engeland naar New York verschepen125.  Om veiligheidsredenen werd 
de lading over niet minder dan twaalf verschillende scheepszendingen gespreid.  
De operatie, gestart op 1 juli 1939, werd nog voor het einde van de maand 
afgerond126.  Nu bevond zich bijna één derde van de goudvoorraad van de 
Bank in de Verenigde Staten127. 
 De internationale toestand werd er niet beter op.  België voelde zich 
meer en meer bedreigd,  vooral wanneer begin november 1939 signalen vanuit 
Berlijn wezen in de richting van een nakende inval128.  Minister van Financiën 
Gutt nam op 8 november contact op met gouverneur Janssen om aanvullende 
voorzorgsmaatregelen te nemen voor de nog in de Bank resterende 
goudvoorraad, maar ook voor wat door derden aan de Bank was toevertrouwd, 
vooral het goud van de Banque du Congo Belge, van de Schatkist en van de 
Caisse d’Epargne du Grand-Duché de Luxembourg.  Op 9 november werd 
overeengekomen om goud voor een waarde van circa 4.000 miljoen Belgische 
frank in bewaring toe te vertrouwen aan de Banque de France.  De staven 
zouden per spoor onder goede bewaking vanuit Oostende naar Bordeaux en 
Libourne in Zuidwest-Frankrijk worden verzonden.  Dit was een zuiver 
regeringsinitiatief  en dus  vielen de transport- en verzekeringskosten voor 
rekening van de overheid129.  Twee dagen later, op 11 november, vroeg de 
minister aan de Bank om nog voor een waarde van 2.000 miljoen Belgische 
frank goud naar Zuidwest-Frankrijk te evacueren130.  Gouverneur Janssen kon 
negen dagen later aan de minister meedelen dat er voor een waarde van 
5.938 miljoen Belgische frank goudstukken en goudstaven, verpakt in 4.449 
kisten, in de kluizen van de Banque de France in Bordeaux en Libourne waren 
ondergebracht131. 
 Gouverneur Fournier van de Banque de France had het depot 
geaccepteerd maar niet tegen Janssens voorwaarden.  Janssen had een 
bewaarneming van earmarked goud gevraagd, zoals dit bij transacties tussen 
centrale banken de usantie was132 .  De gouverneur van de Banque de France 
kon deze formule echter niet aanvaarden, omdat er wegens de urgentie  geen 
gedetailleerde en tegensprekelijke controle mogelijk was geweest inzake de 
inhoud van de verzegelde kisten.  De Banque de France wilde slechts het 
‘aantal’ afgeleverde kisten en de ongeschonden toestand van de zegels officieel 
erkennen, en voorts de verklaring van de deposant betreffende de inhoud en 
waarde van de kisten accepteren.  De Franse wetgeving zorgde nog voor een 
bijkomend probleem: bij het importeren van niet-earmarked goud, waren 
invoerrechten verschuldigd.  Om die heffing te vermijden stelde gouverneur 
Fournier aan de Bank voor om het goud niet in ‘depot’ maar in ‘entrepot’ af te 
leveren.  Indien het goud in die omstandigheden het Franse grondgebied 
binnen vijf jaar zou verlaten, waren er geen invoerrechten te betalen.  Janssen 
ging noodgedwongen akkoord met de formule.  Ook Gutt aanvaardde ze en 
nam in naam van de regering de dekking van het risico op zich.  Door al deze 
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verwikkelingen verstuurde de Banque de France pas op 22 februari 1940 het 
definitieve contract en het ontvangstbewijs voor het ontvangen goud naar de 
Bank133. 
 Toen einde februari 1940 het directiecomité definitief besliste, zoals 
hierboven reeds vermeld, om bij een Duitse inval een politiek van ‘opposition 
irréductible’ te voeren en zich aan te sluiten bij de harde strekking binnen de 
regering, nam Janssen opnieuw contact op met de Banque de France, thans 
met het oog op de evacuatie van de waardepapieren van de Bank en die van 
derden, bij haar in bewaring of in pand gegeven.  Op 8 maart meldde 
gouverneur Fournier dat de Banque de France bereid was deze waardepapieren 
in ontvangst te nemen en ze in de succursalen van Toulouse en Mont-de-
Marsan onder te brengen, met dien verstande dat het transport zou geschieden 
volgens de regels van het internationale transitoverkeer en de bewaring volgens 
het regime van een entrepôt en douane.  De evacuatie ging op 22 april 1940 van 
start en eindigde op 18 mei daaropvolgend134. 
 Op 18 april drong Gutt er bij de Bank eveneens op aan om de nog in 
België resterende hoeveelheid goud naar Frankrijk over te brengen.  Janssen 
ging onmiddellijk akkoord, maar de regentenraad toonde zich tijdens de 
vergadering van 24 april 1940 terughoudend en wierp er de vraag op, of het 
niet veiliger zou zijn heel de reserve, zowel het goud dat nog in Brussel 
berustte als dat wat vroeger reeds bij de Banque de France  en bij de Bank of 
England was gedeponeerd, naar de Verenigde Staten over te brengen.  Janssen 
wees erop dat dit voorstel nu wel ruim laat kwam.  De transport- en 
verzekeringskosten voor het overbrengen van  goud van Europa naar Amerika 
waren intussen onbetaalbaar geworden, er was gewoon niet meer aan te 
denken.  Ook het risico van blokkade en zelfs confiscatie bleef een heet 
hangijzer in de Verenigde Staten.  Volgens Janssens informatie, was het 
Deense en Noorse goud er geblokkeerd geworden, zodra beide landen in 
oorlog waren135. 
 Gutt wenste naast het in veiligheid brengen van de laatste 
goudvoorraden, ook nog het zilveren geld van de Schatkist en de waarde-
papieren van de Staat te evacueren.  Met de Banque de France werd 
overeengekomen dat de zendingen in de succursalen van Bordeaux en 
Toulouse zouden worden gedeponeerd136.  Begin april 1940 was directeur 
Mahieu echter onverwacht, ten gevolge van een acute appendicitis, 
overleden137.  Schatbewaarder Sontag werd nu de hoofdverantwoordelijke voor 
de evacuatie, samen met zijn adjunct Hubert Ansiaux138.  Deze dynamische 
jonge man zou van onschatbare waarde blijken voor Sontag.  Hij was het die 
tijdens de maanden april en begin mei de evacuatie van goud, zilver en 
waardepapieren naar Bordeaux, Toulouse en Mont-de-Marsan organiseerde, 
per spoor en met vrachtwagens.  Donderdag 9 mei leverde hij persoonlijk de 
laatste vooroorlogse zending goud (467 kisten met goudstaven) te Bordeaux 
af139.  Op 10 mei was de goudvoorraad van de Bank, in het buitenland in 
bewaring gegeven, verdeeld zoals in Tabel 2.2.  aangeduid140. 
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Tabel 2.2: Geografische spreiding van de goudvoorraad NBB in het  
buitenland  (10 mei 1940) 

(in Belgische frank) 
 

Waarde van het depot bij de Bank of 
England te Londen: 
 
Waarde van het 'entrepot' bij de Banque 
de France: 
 
Waarde van het depot bij de Federal 
Reserve Bank, New York: 
 
Waarde van het depot bij de South 
African Reserve Bank: 
 

 
10.662.955.799,85 BEF 

 
 

7.323.429.547,14 BEF 
 
 

5.106.797.796,85 BEF 
 
 

289.775.512,77 BEF 

Totaal: 23.382.958.656,61 BEF 
 
Bron: NBB, Archief, Boekhouding, 2, dossier 88.02.02.00 (B 608/14) 
 
 
 Als gevolg van de vroegere evacuaties en van de evacuaties tijdens de 
maanden april en begin mei 1940 was er aldus, aan de vooravond van de 
Duitse inval, bijna geen goud van de Bank meer aanwezig in de kluizen te 
Brussel of elders in België141.  Volgens de boekhoudkundige gegevens van 
8 mei bevond zich op dat moment op Belgisch grondgebied nog slechts eigen 
goud voor een waarde van 67, 2 miljoen Belgische frank.  Het meeste goud, dat 
de Bank van derden in bewaring had gekregen, was toen ook reeds 
geëvacueerd, namelijk het goud toebehorend aan de Schatkist voor een waarde 
van bijna 506 miljoen Belgische frank en een hoeveelheid goud toebehorend 
aan de Banque du Congo Belge voor een waarde van bijna 171 miljoen 
Belgische frank.  Als gevolg hiervan bleef op 8 mei aan goud van derden, in 
bewaring gegeven bij de Bank, nog slechts een relatief kleine hoeveelheid in 
België, namelijk goud, voor een waarde van circa 143 miljoen Belgische frank, 
toebehorend aan de Caisse d’Epargne du Grand-Duché de Luxembourg, 
voorts nog twee kleine hoeveelheden goud, voor een gezamenlijke waarde van 
circa 2 miljoen Belgische frank, toebehorend aan de Banque du Congo Belge 
en aan de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) te Bazel.  Deze drie 
laatste hoeveelheden goud zouden, samen met het nog resterende eigen goud 
van de Bank, op 11 en 12 mei in veiligheid worden gebracht.  In feite was die 
laatste evacuatie geen grote klus meer, vergeleken met wat reeds was 
verzonden.  Helemaal anders was het gesteld met de massa bankbiljetten, 
bankbiljettenpapier en waardepapieren, die op het ogenblik van de inval nog in 
de kelders van de Bank werden bewaard en eveneens moesten worden 
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weggebracht142.  Het zou een hele opgave worden om ook die massa waarden 
nog tijdig het land uit te krijgen. 
 Naast de organisatie van de evacuatie, waren er nog tal van andere 
problemen op te lossen, vooral in verband met de beveiliging van de 
gebouwen van de Bank, in de eerste plaats te Brussel zelf maar ook in het 
uitgebreide netwerk van de agentschappen in de provincies.  Vanaf 1933 had 
gouverneur Franck reeds, zoals hierboven vermeld, initiatieven in die richting 
genomen in Brugge, Ieper, Roeselare en Oostende.  De beveiliging van de 
hoofdzetel te Brussel was vanzelfsprekend van prioritair belang.  De plannen 
hieromtrent werden ingekapseld in het grote project van de  Noord-
Zuidverbinding, die in de buurt van de bankgebouwen liep.  Op het terrein van 
de leegstaande Elizabeth-kazerne, aan de overzijde van het bankgebouw langs 
de laan de Berlaimont,  zouden een nieuwe drukkerij en ook kantoorruimtes 
worden opgetrokken, waardoor de bedrijfsvoering doelmatiger zou kunnen 
functioneren.  Beide bankgebouwen aan weerszijden van de straat zouden door 
een ondergrondse tunnel worden verbonden.  Tegelijkertijd, en hier sluiten we 
terug aan bij de beveiliging, zouden onder de Noord-Zuidtunnel een aantal 
ruime, stevige kelders worden gebouwd voor het beveiligen van de 
goudvoorraad en voor de bescherming van het snel aangroeiende volume aan 
waardepapieren.  Voor het personeel werd in een, voor de tijd, zeer moderne 
schuilkelder voorzien.  Een dergelijke ingreep in het centrum van Brussel zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de Staat en de stad.  De 
eerste was bereid de gronden van de kazerne aan de Bank af te staan; de 
tweede ging akkoord om enkele aanpalende gronden ten gunste van de Bank te 
onteigenen.  Het ging om een oppervlakte van 8.160 vierkante meter, die begin 
1940, voor de billijke prijs van circa 17 miljoen Belgische frank zou worden 
aangekocht. 
 Aan het afronden van zo’n omvangrijk dossier gingen wel enkele 
vinnige discussies vooraf.  Niet zonder enige zelfvoldoening kon directeur 
Mahieu al op 17 januari 1940 aan de regentenraad een project van conventie 
voorleggen tussen de Bank, de Nationale Dienst van de Noord-Zuidverbinding 
en de Belgische Spoorwegen.  Tijdens zijn eerstvolgende vergadering keurde de 
raad  het project unaniem goed143.  Daar de voltooiing van het project jaren 
zou vergen, besloot het directiecomité reeds in februari het bouwen van een 
schuilkelder voor het personeel uit het globale plan te lichten en de 
noodzakelijke werken hiervoor onmiddellijk te laten uitvoeren op het terrein 
van de kazerne en niet in de voorziene ruimte onder de Noord-Zuidtunnel144.  
Of die schuilkelder nog klaar kwam voor de inval is uit de bronnen niet op te 
maken.  In ieder geval zou het grote plan voor de uitbreiding van de 
bankgebouwen pas na de Bevrijding worden heropgenomen en, na het 
aanbrengen van aanpassingen, volledig gerealiseerd145. 
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Tabel 2.3: Samenstelling van het gouddepot in Frankrijk 
(aantal staven, aantal kisten, gewicht, waarde in Belgische frank) 

A. Goudstaven 
 
 Aantal kisten 

 
 
1) Verzendingen van België naar Frankrijk in november 1939 
 en  januari 1940: 
  goud in "entrepot" in verzegelde kisten 
 (waarvan Banque du Congo Belge) 

 
 
 
  2.513 
  (103) 

2) Cessies van de Banque de France: earmarked gold (gevolg 
 van vraag naar belga's op de valutamarkt): van 16 januari 
 1940 tot 6 mei 1940 

 
 

n.b. 
3) Verzending van 7 mei 1940: 
 a. Goud NBB   
 b. Goud Schatkist  
 Totaal  

 
n.b. 
n.b. 

  467 
4) Verzending van 11 mei (naar Toulouse, daarna Bordeaux) 
 a. Goud NBB 
 b. Goud BIB (op 11 mei 1940 gecedeerd aan NBB)* 
 c. Goud Banque du Congo belge 
 Totaal  

 
  52 
  1 
    1 
  54 

5) Verzending van 12 mei: 
 goud Caisse d'Epargne du G.D. de Luxembourg 

 
  90 

6) Totaal = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 n.b. 
 Idem minus earmarked gold (= 6 - 2)   3.124 
 
B. Gouden munten 
 
7) Verzending november 1939   1.936 
8) Verzending van 11 mei 1940 waarvan 
 - munten 
 - goud bij gewicht 
 - medailles 
 Totaal 

 
n.b. 
n.b. 
n.b. 

  19 
9) Totaal munten = 7 + 8   1.955 
 
C. Algemeen totaal 
 
10) = 6 + 9 
 

n.b. 

11) Idem minus earmarked 
 (= 10 - 2) 

 
  5.079 

 
* Andere bronnen spreken van 1 juni 1940. 



De voorbereiding op een nieuw wereldconflict 61 

 
 
 
 
Aantal staven Brutogewicht in 

Kg 
Nettogewicht fijn 

goud (kg) 
Bedragen in 

Belgische franken 
 
 
 
  10.050 
  (410) 

 
 
 

124.610,00 
(7.515,70) 

 
 
 

121.508,567713 
(5.147,7656) 

 
 
 
4.033.294.642,38 
(170.872.357,45) 

 
 
  2.985 

 
 

n.b. 

 
 

35.998,3993 

 
 
1.194.912.867,14 

 
 
 
  1.868 

 
 
 
23.201,1171 

 
7.832,748792 

15.240,1569 
23.072,905692 

 
259.996.344,47 
505.874.150,56 
765.870.495,03 

 
  213 
  3 
      3 
  219 

 
2.592,662882 

37,63350 
23,6306 

2.653,926982 

 
2.573,783952 

37,558233 
23,6153 

2.634,957485 

 
85.432.897,07 
1.246.689,20 

783.874,46 
87.463.460,73 

 
  357 

 
4.540,55050 

 
4.317,20280 

 
143.303.071,15 

  15.479 n.b. 187.532,032993 6.224.844.536,43 
  12.494 155.013,110282 151.533,633693 5.029.931.669,29 
 
 
 

   

-  57.394,33 1.905.085.500,00 
 
- 

 
 

 
575,7699 

 
0,6549 
0,5034 

 
19.145.011,30 

 
21.739,26 
16.708,78 

- 64.378,3604 57.971,2582 1.924.268.959,34 
 
 
 

- n.b. 245.503,291193** 
geboekt op

 8.149.113.495,77** 
10 mei 1940 

 
- 

 
219.391,470682 

 
209.504,891893 

 
 6.954.200.628,63 

 
* Bron: NBB, Archief, Hoofdkas, diverse dokumenten. 
** Dit cijfer komt precies overeen met het bedrag vermeld in "Réponse du 

Gouvernement belge au questionnaire de la Commission Tripartite pour la 
restitution de l'or monétaire", april 1947. 
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Tabel 2.4: Gouddepot in Frankrijk op 8 mei 1940 
(in Belgische frank) 

 

A. Totaal 

 

 - punt 1 van tabel 2.3 4.033.294.642,38 BEF 

 - punt 2 van tabel 2.3 1.194.912.867,14 BEF 

 - punt 3 van tabel 2.3 765.870.495,03 BEF 

 - punt 7 van tabel 2.3 1.905.085.500,00 BEF 

   --------------------------- 

 Totaal: 7.899.163.504,55 BEF 

 

Dit bedrag komt, op een afronding na, overeen met het cijfer vermeld in 
de notulen van de RR van 8 mei 1940, te weten: 7.899.000.000,00 BEF. 
 

 

 

B. Goud van derden 

 

 - Banque du Congo Belge (punt 1, tabel 2.3) 170.872.357,45 BEF 

 - Goud van de Schatkist (activa Postchequedienst) 505.874.150,56 BEF 
  (punt 3b van tabel 2.3) 

   ------------------------- 

 Totaal: 676.746.508,01 BEF 

 

 

 

C. Goud NBB in Frankrijk op 8 mei 1940 = A - B : 7.222.416.996,54 BEF 

   ============= 



De voorbereiding op een nieuw wereldconflict 63 

Tabel 2.5: NBB goud per 8 mei 1940 

(in Belgische frank) 
 

A. Goudvoorraad NBB 

 volgens balans 23.345.613.649,40 BEF 

 

 

 

B. waarvan in het buitenland 

 - in Frankrijk 7.222.416.996,54 BEF (zie tabel 2.4) 

 - in Londen 10.662.000.000,00 BEF ) 

 - in New-York 5.106.000.000,00 BEF )RR 08.05.1940 

 - in Zuid-Afrika 288.000.000,00 BEF ) 

   ----------------------------- 

   23.278.416.996,54 BEF 

 

 

 

C. Goudvoorraad NBB nog in België op 8 mei  

 =  A - B : 67.196.652,86 BEF 

 

 Dit laatste cijfer komt vrijwel overeen met het in de notulen van de RR van 
8 mei 1940 vermelde cijfer van 69,4 miljoen.  Het is een kwestie van 
afrondingen. 

 Bron: NBB, Archief, Boekhouding, 1, dossier B 609/1 : relevé encaisse or, 
08.05.1940. 
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Noten hoofdstuk 2 
 
 
1 Professor Gaston Eyskens werd door de Vlaams-nationalistische pers als kandidaat naar 

voren geschoven.  Hij ging er echter niet op in (G. Eyskens, De Memoires, (J. Smits ed.), Tielt, 
1993, pp. 86 e.v.). 

2  V. Janssens, De beheerders van ons geld.  Negentien gouverneurs van de Nationale Bank van België, 
Tielt, 1997, p. 127. 

3 Zie in dit verband de opmerkingen van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société  
Générale: H. Van der Wee en M. Verbreyt, De Generale Bank, 1822-1997: een permanente 
uitdaging, Tielt, 1997, pp. 237-238. 

4  V. Janssens, De beheerders van ons geld, pp. 125-126. 
5  BC, Archief, Histoire de la Commission bancaire (onuitgegeven tekst), p. 46. 
6  Van der Wee en Verbreyt, De Generale Bank, p. 233. 
7  Van der Wee en Verbreyt, De Generale Bank, p. 235. 
8  Janssens, De beheerders van ons geld, pp. 127 e.v. 
9  NBB, Archief, Dossiers officiels après 1945, dossier 13, brief  Mahieu aan Janssen, 20.06.1938: ‘il 

serait très maladroit et très dangereux de vouloir bon gré mal gré assurer l’indispensable collaboration entre la 
Banque Nationale et la Commission bancaire par l’union (?) personnelle, soit dans le chef du Gouverneur, 
soit dans celui du Vice-gouverneur ou d’un autre membre de la direction.  Si une divergence de vues existe 
entre le Ministre des finances et le Gouverneur de la Banque au sujet des meilleures modalités susceptibles 
d’assurer l’indispensable collaboration entre les deux organismes…, c’est évidemment les vues du Ministre 
qui prévaudront’. 

10  NBB, Archief, dossiers officiels après 1945, dossier 13: brief Mahieu aan Janssen, 20.06.1938. 
11  NBB, Archief, dossiers officiels après 1945, dossier 13: brief Mahieu aan Janssen, 20.06.1938. 
12  Janssens, De beheerders van ons geld, p. 127. 
13  Janssens, De beheerders van ons geld, p. 127; zie ook weekblad Pourquoi Pas?, 1936. 
14  Vice-gouverneur Ingenbleek schreef op 6 juni 1940 vanuit Mont-de-Marsan (Frankrijk) in 

een brief aan directeur Baudewyns te Londen het volgende over gouverneur Jansen: ‘Il a 
rendu de grands services...par son talent d’exposer et de convaincre: mais il a le grave défaut de se croire 
infaillible, de sous-estimer les qualités des autres, de décourager ses collaborateurs par une brusquerie de 
language, qui va jusqu’à froisser et lasser les plus patients et les plus dévoués.  Déjà à Bruxelles il était sur 
une voie dangereuse…Je lui rends service en résistant à ses…mettons « tendances dictatoriales »’ (KP, 
Archief, fonds Leopold III, 58 : J. Ingenbleek, Mon journal de guerre).  Ook Gutt wees in een 
brief op het autoritaire karakter van Janssen : ‘Gouverneur Janssen, avec son tempérament quelque 
peu dictatorial, s’est figuré qu’une fois remonté en selle à Bruxelles, il pourrait de là diriger les affaires’ (zie 
ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt aan Theunis, 18.08.1940). 

15  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek, dossier 1/2: Le problème de la vie sous 
l’occupation. 

16  Zie in dit verband een opmerking van Ingenbleek (antwoord van Ingenbleek van 11 juni 
1940 op brief van Baudewyns van 8 juni 1940): ‘Je n’entends pas être traîté comme le furent les trois 
directeurs de M. Franck’, KP, Archief, fonds Leopold III, dossier 58: J. Ingenbleek, Mon journal 
de guerre, p. 15. 

17  Familie-archief Baudewyns, papieren A. Baudewyns: brieven aan zijn zoon.  Zie ook de 
brieven van Mahieu aan Janssen (onder meer de brief van 20 juni 1938: zie supra). 

18  NBB, Archief, SD, dossier 9.5.11 /s.f. 4 k. 
19  Ingenbleek (Jules)’ in: Dictionnaire biographique De SAY, p. 589; ‘Jules Ingenbleek, intendant de 

la liste civile’, in: weekblad Pourquoi Pas?, 14, n° 532, 10.10.1924, pp. 959-961. 
20  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt aan Theunis, 04.09.1940; 

NBB, Archief, SD, 34, dossier 8.11.28/1 (Ingenbleek, Plisnier, Cracco): réponse (de Goffin) 
à l’entretien du 19 juin 1944 de M. le Vice-Gouverneur Ingenbleek avec M. le Directeur 
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Vandeputte: ‘Le Gouverneur Janssen….se demandait…quels services on pourrait lui (Ingenbleek) 
attribuer, vu son manque de compétence professionnelle’. 

21  Gutt en Theunis hadden het zeer moeilijk met Ingenbleeks formalisme wanneer ze tijdens 
de verwarde maanden van mei tot augustus 1940 zijn medewerking, als directeur van de 
vestiging van de Bank te Mont-de-Marsan, nodig hadden om betalingen te kunnen uitvoeren 
voor rekening van de Schatkist (Gutt voor het financieren van het onderhoud van het leger 
en van de vluchtelingen in Frankrijk en voor hun repatriëring, Theunis voor de dienst van de 
buitenlandse schuld en voor het continueren van de diplomatieke activiteit).  Theunis had er 
zoveel hinder van dat hij er in een brief aan Gutt nog eens de nadruk op legde dat 
Ingenbleeks benoeming een ‘uiterst slechte keuze’ was geweest (ARA, papieren Theunis, 
correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 04.09.1940).  
Gutt was eveneens teleurgesteld in Ingenbleek: ‘Il faut qu’il accepte de prendre des responsabilités.  
Or, comme je le connais, il acceptera peut-être de rejoindre à son compte les instructions qu’avait câblées 
Baudewyns, d’accord avec Janssen, mais je crains qu’il refuse de donner des instructions générales pour 
l’avenir’ (ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan 
Theunis (New York), 18.08.1940). 

22  Goffin verklaarde: ‘Lors d’un entretien que j’eus avec celui-ci (Janssen) et au cours duquel je déplorais 
l’activité négative du Vice-Gouverneur ainsi que le mauvais état d’esprit qu’il faisait naître dans le personnel 
par sa brutalité et son manque de politesse’ (NBB, Archief, SD, 34, dossier 8.11.28/1 : réponse à 
l’entretien du 19 juin 1944 : zie supra).  Ook Galopin, gouverneur van de Société Générale, 
sloeg Ingenbleek niet hoog aan.  Wanneer eind 1941 de Belgische regering in Londen te 
kennen gaf dat Goffin en Ingenbleek  moesten terugtreden, was Galopins korte 
commentaar: ‘voor Ingenbleek geen probleem’: ‘ce n’est qu’une question d’argent’ (SG, Archief, 
Directie, papieren Galopin).  Gutt was nog veel strenger: sa (Ingenbleek) présence est néfaste: il a 
l’esprit malade qui aime semer la discorde….  un comédien retors, doublé d’un rusé paysan (ARA, papieren 
Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis (New York), herfst 
1940). 

23  NBB, Archief, SD, papieren Basyn: journal privé et personnel (manuscript), 16.01.1943. 
24  Quelques jours après son (Ingenbleek) entrée en fonction, le Gouverneur nous ayant fait part de certaines 

démarches qu’il comptait faire, le Vice-Gouverneur déclara le lendemain qu’il avait été rendre compte au 
Palais de ce que nous avait été dit.  Le Gouverneur lui rétorqua, en termes cinglants, que les démarches ne se 
faisaient que par lui ou par quelqu’un qu’il en chargeait…’ (NBB, Archief, SD, 34, dossier 
8.11.28/1: Goffin in ‘réponse à l’entretien du 19 juin 1944’). 

25  In de volgende hoofdstukken zal het belang van Ingenbleeks netwerken voor de Bank 
geregeld aan bod komen.  Voor wat betreft zijn goede contacten met het Hof, zie in het 
bijzonder: Général Van Overstraeten, Léopold III, prisonnier de guerre.  Brussel, 1986, passim. 

26  Au cours de la visite que le Vice-Gouverneur fit au Gouverneur Janssen après sa nomination, et lorsque 
celui-ci lui eût exposé ce que la Banque attendait de lui, il répondit qu’ il ne pourrait pas, eu égard à son état 
de santé, s’astreindre à fournir un travail aussi intense et que ses prestations se borneraient à quelques heures 
de travail journalier’ (NBB, Archief, SD, 34, dossier 8.11.28/1: Goffin in ‘réponse à l’entretien 
du 19 juin 1944’). 

27  Janssen ajouta que, par la nomination de M. Ingenbleek, la Banque lui semblait faire une piètre acquisition; 
il se demandait quel parti on pourrait tirer de cette collaboration qui paraissait devoir être irrégulière’.  
(NBB, Archief, SD, 34, dossier 8.11.28/1: Goffin in ‘réponse à l’entretien du 19 juin 1944’). 

28  Le Gouverneur me (Goffin) répondit qu’il avait usé de tous les moyens en son pouvoir pour s’en débarrasser 
(Ingenbleek), mais qu’il n’y était pas parvenu…’ (NBB, Archief, SD, 34, dossier 8.11.28/1: 
réponse de Goffin à l’entretien du 19 juin 1944’). 

29  NBB, Archief, Dossiers officiels après 1945, dossier 13: brief Mahieu aan Janssen, 20.06.1938. 
30  Janssens, De beheerders van ons geld, pp. 141-143. 
31  Dit blijkt duidelijk uit de brieven die hij tijdens de oorlog vanuit Londen schreef naar zijn 

zoon, die tijdens die periode te Oxford studeerde (Familie-archief Baudewyns). 
32  NBB, Archief, fonds lois linguistiques, dossier B 103/a: brief Steverlynck aan Janssen, 

19.01.1939. 
33  NBB, Archief, AR, 15.05.1940: agenda algemene vergadering van 26 februari 1940. 
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34  NBB, Archief, fonds lois linguistiques, dossier B 103/a: brief centrale administratie aan agent 

Sibille (Gent), 01.04.1939. 
35  T. Luyckx, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden, Brussel, 1973, pp. 646-648. 
36  Reeds kort na zijn aantreden als gouverneur in 1938 ondernam Janssen stappen om het in 

1926 opgelegde hoge dekkingsprocentage te verminderen, te meer omdat de vervanging van 
de goudwisselstandaard door de goudkernstandaard in België de metaalreserve extra had 
opgedreven (V. Janssens, De Belgische frank.  Anderhalve eeuw monetaire geschiedenis, Brussel, 
1976, pp. 272). 

37  Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, pp. 325-330; zie ook: Janssens, De Belgische 
frank, pp. 272-275. 

38  Janssens, De Belgische frank, pp. 279 e.v.; zie ook: Janssens, De beheerders van ons geld, pp. 127 
e.v. 

39  Janssens, De beheerders van ons geld, pp. 133-134. 
40  E. Witte, J. Craeybeckx, A. Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Brussel, 

1997, p. 196. 
41  Zie in dit verband de belangrijke bijdrage van: J.-Fr. Crombois, ‘Finance, économie et 

politique en Belgique à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, 1933-1940’, in: Bijdragen tot 
de Eigentijdse Geschiedenis, 1998, 5, pp. 171-206. 

42  SOMA, Archief, papieren Camille Gutt, inventaris: biografische nota.  Zie ook: J.-Fr. 
Crombois, Camille Gutt, passim. 

43  A. Van de Voorde, De penningmeesters van de Wetstraat, Tielt, 1993, pp. 140-142. 
44  André de Staercke, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als kabinetschef van Pierlot in 

Londen Gutt goed leerde kennen en hem een grote bewondering toedroeg, getuigt over 
Gutts rancune tegenover Van Zeeland het volgende: ‘L’aversion qu’il avait contre M. Van 
Zeeland fut un des mobiles principaux de son existence.  Elle remontait à 1934….Gutt ne lui pardonna 
jamais (la dévaluation de cette année et la commission d’enquête).  Il fut un ennemi constant, 
acharné….Sa haine était vraiment prodigieuse.  On pouvait se demander ce qui le faisait vivre avant qu’elle 
existât.  Elle l’empêchait de dormir, elle le soutenait pour guérir quand il tombait malade, elle le poussait à 
rechercher des fonctions élevées pour rester un ennemi puissant’ (A. de Staercke,“Tout cela a passé comme 
une ombre”.  Mémoires sur la Régence et la Question royale’,  Brussel, 2003, p. 143). 

45  Zie infra. 
46  Charles de Gaulle zou Gutts inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog te Londen omschrijven 

als ‘l'ardeur de Gutt’ (Dumoulin, Spaak, p. 213-214). 
47  De Staercke, Memoires, pp. 143-144. 
48  Zie hieromtrent vooral: J. Velaers en H. Van Goethem, Leopold III.  De koning, het land, de 

oorlog, Tielt, 2001, pp. 44-66. 
49  Koning Albert I weigerde toen in te gaan op het verzoek van keizer Willem II om aan de 

Duitse troepen doortocht te verlenen naar Frankrijk via Zuid-België.  Hierop volgde de 
Duitse oorlogsverklaring aan België.  Zie hierover: S. De Schaepdrijver, ‘De Groote Oorlog’.  
Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog,  Amsterdam, 1997, pp. 41-73. 

50  Zie hierover voor meer details: Velaers en Van Goethem, Leopold III, pp. 14-41. 
51  L. Schepens, De Belgen in Groot-Brittannië, 1940-1944.  Feiten en getuigenissen, Nijmegen, 1982, 

pp. 10-11. 
52  Nota van J. Webb Benton, consul-generaal van de Verenigde Staten te Leopoldstad, 

09.10.1944, met het relaas van een gesprek tussen Edwin W. Martin, vice-consul, en 
Leopold Lowy, voor de oorlog journalist werkzaam in België en thans agent te Leopoldstad 
van de Bunge Corporation of New York, over de politieke toestand in België voor de oorlog 
(Washington, National Archives, fonds Belgium). 

53  C. Gutt, Interview in het dagblad Le Soir, 20 september 1970. 
54  Franse verzoeken om militaire contacten te organiseren, en later, om troepen te mogen 

zenden naar de zuidoostelijke grens van België, werden afgewezen.  Toch zou Spaak vanaf 
september 1939 zijn houding tegenover de Belgische neutraliteitspolitiek op voorzichtige 
wijze aan de nieuwe omstandigheden aanpassen: ‘Notre intérêt belge rejoint ici nos sentiments.  Il 
faut rester, malgré notre neutralité, du côté franco-anglais’ (Dumoulin, Spaak, Brussel, 1999, p. 136). 
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55 Gutt schrijft hierover in 1966: ‘Dès septembre 1939….nous sentîmes le besoin de renforcer notre 

représentation diplomatique.  Nous songeâmes au rôle qu’avaient joué les Etats-Unis dès avant leur 
intervention militaire par la création de la “Commission for Relief”, puis par leur formidable contribution en 
hommes et en matériel à la victoire finale.  Or, notre représentation à Washington était, pour employer un 
mot modéré, faible’ (NBB, Archief, Diverse documenten: ‘Georges Theunis (Souvernirs de Camille 
Gutt)’, 11 juli 1966, p. 45). 

56  Crombois, Finance, économie et politique en Belgique, pp. 200-203. 
57  A. Van de Voorde, De penningmeesters van de Wetstraat.  Het portret van vijf markante ministers van 

financiën, voorafgegaan door een algemene terugblik op de titularissen van financiën van 1831 tot nu, Tielt, 
1993, p. 141; zie ook: Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, Militärverwaltung, dossier RW 
36/277: Hofrichter, Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-
Frankreich, 1940-1944, deel 1, p. 2. 

58  Zie de tekst van een lezing, gegeven door Plisnier aan de Université Libre de Bruxelles op 
18 januari 1940: S. Brutsaert, Oscar Plisnier, Louvain-la-Neuve, 1993, pp. 119 e.v. 

59  Het Economisch Comité bestond uit de leden van het directiecomité van de Bank, 
aangevuld met J. Van Nieuwenhuyse, secretaris van de Bank, P. Kauch, privé-secretaris van 
de gouverneur, en leidende ambtenaren van de Bank, met name J.-J. Vincent, hoofd van de 
Studiedienst, en F. Cracco, medewerker aan die dienst; voorts maakten nog enkele externe 
experts deel uit van het Comité, met name de hoogleraren L.-H. Dupriez, sinds 1938 
economische adviseur van de Bank, en B.S. Chlepner; verder F. De Voghel (toenmalig 
secretaris van de Bankcommissie): NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 11: P. 
Kauch, La Banque Nationale pendant la seconde guerre mondiale (onuitgegeven tekst), deel 
1, hfdst.1, § 2.  Zie ook: De toestand en de verrichtingen der Emissiebank te Brussel tijdens de Duitsche 
bezetting.  Verslag van het Onderzoekscomité, opgericht bij Besluitwet van 11 december 1944.  Eerste deel 
(uitgegeven tekst), Brussel, 1946, p. 7. 

60  Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, pp. 334-335. 
61  Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, p. 335; A. Van de Voorde, De penningmeesters 

van de Wetstraat, p. 141. 
62  De obligaties van de staatslening ‘4 pourcent unifié’ noteerden in juni 1938 een koers van 

85,25 procent, in het begin van december 1939 nog slechts 71 procent (dankzij interventies 
van de Bank op de vrije markt tijdens de volgende maanden steeg de koers opnieuw en 
bereikte op 9 mei een peil van 79,50 procent): NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 
11: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 1, hfdst.1, p. 3. 

63  Volgens het ministerieel besluit van 20 januari 1940 (Ibid., pp. 7-8). 
64  NBB, Archief, AV, 30.06.1945: verslag in naam van de regenten door het college van 

censoren over de boekjaren 1940-1944, p. 9. 
65  NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 11: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven 

tekst), deel 1, hfdst. 1, p. 7; zie ook: Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, p. 335. 
66  Van der Wee en Tavernier, De Nationale Bank, pp. 321-322.  In de pers werd de maatregel 

van Gutt eerder kritisch onthaald: ‘En décidant cette mesure, M. Gutt n’a pas été poussé par des 
considérations théoriques mais bien par le souci pratique de se procurer les resources dont le Trésor a un 
besoin immédiat’ (Alias, in dagblad Le Soir, 20.08.1939); ‘L’Etat ne va-t-il pas profiter de la 
suppression de ces limites pour gaver la Banque Nationale et la forcer d’absorber son papier contre des billets 
nouveaux’ (F. Baudhuin in het dagblad La Libre Belgique, 20.08.1939); ‘Cela vaut mieux que de 
contracter quelque emprunt Mendelssohn, mais gare à l’inflation’ (P. Soie in het dagblad La voix du 
peuple, 19.08.1939) (geciteerd door Kauch: NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 11: 
Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 1, hfdst.1, p. 8). 

67  Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, Militärverwaltung, dossier RW 36/277: Hofrichter,  
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord Frankreich, 1940-1944, deel 1, 
p. 2. 

68  NBB, Archief, Studiedienst, 12, dossier 01.02.02.70. 
69  NBB, Archief, SD, dossier 11: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 1, 

hfdst. 1, pp. 17-18. 
70  P. d’Ydewalle, De Memoires, 1912-1940, Tielt, 1994, p. 169. 
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Hoofdstuk 3 
 

DE  BLITZKRIEG  EN  DE  BANK (mei 1940) 
 
 
 
 ‘La guerre commença dans le plus grand désordre ’ 
 (J. Cocteau, Thomas l'imposteur, p. 1) 
 
 
 
 
De Duitse inval 
 
 In de nog nachtelijke ochtend van wat op 10 mei een zonnige lentedag 
zou worden staken Duitse gevechtseenheden in het zuidoosten van België 
massaal de grens over: de gevreesde aanval was begonnen.  Voor Hitler was 
het een nieuwe fase in zijn obsessioneel plan om het politieke en sociaal-
economische Europa te reorganiseren tot een Groszraum onder Duitse 
hegemonie.  De tijd van de Europese nationale staten - in zijn visie een tijd van 
vernietigende onderlinge conflicten en moordende economische concurrentie - 
was voorgoed voorbij.  De Führer stelde er een nieuwe entiteit tegenover: een 
geünificeerd Europa onder Duitse leiding dat, dankzij een weldoordacht 
dirigistisch beleid, zou uitgroeien tot een zone van geordende economische 
autarchie.  Europa zou hierdoor zijn status van dominerende wereldmacht 
heroveren1.  Oorlog was een noodzakelijke eerste stap in de verwezenlijking 
van dit grote idee, geen langdurige uitputtingsoorlog zoals in 1914-18, want dat 
zou de vijand de gelegenheid geven zich te hergroeperen en een 
inhaalbeweging door te voeren in de bewapeningswedloop.  Volgens Hitlers 
strategie zou het een korte, succesvolle Blitzkrieg worden met als groot 
voordeel dat het Duitse grondgebied en de bevolking gespaard zouden blijven 
en dat het leger, zegedronken, zich moeiteloos zou inzetten voor een ultieme 
krachtinspanning, of, om Mussolini te parafraseren: ‘War alone brings to its highest 
tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the peoples who have the 
courage to meet it’ 2. 
 De Duitse inval over land tussen Luik en Malmédy werd ondersteund 
door een massale luchtaanval.  Vanaf de vroege ochtenduren, de tiende mei, 
verscheen aan de einder een reusachtige vloot gevechts- en bombardements-
vliegtuigen.  In de steden loeiden geregeld de sirenen.  Luchtaanvallen 
viseerden in de eerste plaats militaire doelwitten, maar ook onschuldige 
woonwijken werden at random bestookt, vaak met brandbommen.  Een golf 
van paniek overviel de bevolking.  Scholen werden gesloten en, buiten het 
angstig beluisteren van de alarmerende berichten die de radio voortdurend 
uitzond, beperkte de activiteit van de meeste burgers zich tot het frenetiek 
hamsteren en het in de rij staan voor de deuren van de privé-banken om 
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deposito's op te vragen.  Gelukkig hadden de meeste banken, met de hulp van 
de centrale bank, hun kasvoorraden enkele dagen voor de inval 
voorzichtigheidshalve sterk verhoogd, zodat op vrijdag 10 mei nog aan de 
vraag kon worden beantwoord.  Alleen de Kredietbank, die pas in 1935 vanuit 
het puin van de Algemene Bankvereniging was opgericht en nog geen sterke 
liquiditeitspositie had weten op te bouwen, kwam onmiddellijk in 
moeilijkheden3.  Hier dreigde een crisissituatie te ontstaan.  Door de interventie 
van de Bank, in samenspel met de grote particuliere banken, werden de 
moeilijkheden opgevangen en kon de Kredietbank haar verplichtingen 
tegenover haar cliënteel nakomen4. 
 De particuliere banken waren tijdens het pinksterweekend van zaterdag 
11 mei tot dinsdagmorgen 14 mei gesloten ; alleen de privé-kluizen bleven 
toegankelijk voor de klanten.  De banken zagen echter de heropening van de 
loketten na het weekend met schrik tegemoet.  De paniekopvragingen bleven 
inderdaad aanhouden en de kasreserves in sommige agentschappen van grote 
particuliere banken raakten uitgeput5.  Opnieuw werd een beroep gedaan op de 
Bank.  Laat in de avond van 15 mei, bijvoorbeeld, werden er nog voor 
honderden miljoenen bankbiljetten aan de Bank van de Société Générale 
overhandigd, en voor 500 miljoen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas6.  In 
totaal werd tussen 10 en 16 mei door de Bank een bedrag van 5.656 miljoen 
Belgische frank aan biljetten aan de banken en aan de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas uitgekeerd7.  Er werd geschat dat de particuliere banken aan de 
vooravond van de Duitse invasie over een biljettenreserve van circa 2 miljard 
Belgische frank beschikten, die tijdens de eerste dagen van de invasie, zoals 
zopas gezegd, nog beduidend werd aangevuld, maar toch bleef de toestand 
precair8. 
 Om een chaotische toestand te voorkomen had de regering, in overleg 
met de bankiers, bij besluitwet van 13 mei, een betalingsmoratorium voor 
bankdeposito's uitgevaardigd: opvragingen werden beperkt tot maximum 
5.000 Belgische frank per rekening, per veertien dagen.  De banken konden 
hierop wel onder bepaalde voorwaarden een uitzondering toestaan.  Op 15 mei 
werd ook een moratorium voor het uitbetalen van handelseffecten ingesteld9. 
 De Belgische regering had al voordien maatregelen getroffen om op de 
noodtoestand te antwoorden.  Ze was op 10 mei in spoedvergadering 
bijeengekomen en vaardigde nog dezelfde dag een reeks belangrijke 
besluitwetten uit, waaronder een aantal met een monetaire en financiële 
draagwijdte10.  De goudconvertibiliteit van de frank werd onmiddellijk 
geschorst en aan het circulerende papieren geld werd een gedwongen koers 
opgelegd.  Aan de verplichting van de Bank om een minimale gouddekking van 
40 procent aan te houden werd niet getornd.  Ook de controle op de 
valutaoperaties, die voor het eerst op 17 maart 1935 was ingesteld en in april 
van het daaropvolgende jaar opgeheven, werd nu weer van kracht11.  Voorts 
werden de aandelenbeurzen tot nader order gesloten12.  Ten slotte gaf de 
regering toestemming aan de minister van Financiën om met de Nationale 
Bank alle conventies te sluiten die nodig zouden blijken voor het verkrijgen 
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van extra kredieten.  Die laatste besluitwet hief tegelijkertijd de beperkingen op 
die de organieke wet van 24 augustus 1939 aan de Bank had opgelegd inzake 
voorschotten en leningen aan de Staat.  Minister Gutt liet er geen gras over 
groeien en onderschreef met Janssen al op zondag 12 mei een eerste conventie, 
waarbij de Bank een kredietlijn van 5 miljard Belgische frank zonder interest 
aan de Schatkist toestond, betaalbaar in schijven naargelang de behoeften.  Er 
werd voorzien dat de regering vanaf het herstel van de vrede onmiddellijk alle 
maatregelen zou treffen om de hierdoor ontstane schuld af te lossen13. 
 Zoals te verwachten, deed de controle op de valutatransacties 
problemen rijzen.  Gouverneur Janssen werd namelijk op 11 of 12 mei 
telefonisch vanuit de Banque de France te Parijs ingelicht dat Belgische 
vluchtelingen, die in de Ardennen de grens overstaken, Belgische bankbiljetten 
voor Franse wensten om te wisselen.  De Banque de France vroeg om een 
regeling dienaangaande14.  Ze wilde die, indien mogelijk, ingepast zien in de 
valutacontrole die ze zelf, in samenwerking met de Franse regering, bij de 
aanvang van de Tweede Wereldoorlog, in september 1939, had ingesteld.  
Meer nog, ze wilde de afspraken met België, dat nu, door de Duitse inval, tot 
de westerse bondgenoten behoorde, doen aansluiten bij het Frans-Britse 
monetaire akkoord Reynaud-Simon van 4 december 1939.  Hierin hadden 
beide landen een vaste wisselkoers  voor de duur van de oorlog afgesproken en 
zich, als bondgenoten, ertoe verbonden elkaar wederzijdse kredietlijnen toe te 
staan om de onderlinge economische samenwerking te bevorderen en te 
ondersteunen15. 
 Nog voor de inval had de Banque de France pogingen ondernomen om 
met België tot een monetaire samenwerking te komen naar de geest van de 
Frans-Britse overeenkomst.  Directeur Baudewyns was met dit doel op 26 april 
1940 naar Parijs uitgenodigd geweest.  Het directiecomité van de Bank en 
minister van Financiën Gutt hadden toen op het Franse voorstel afwijzend 
gereageerd.  Ze waren van oordeel dat de negatieve handelsbalans van 
Frankrijk tegenover België niet met krediet maar met goud moest worden 
aangezuiverd, en dat er voorlopig van een vaste wisselkoers voor de duur van 
de oorlog geen sprake kon zijn.  De Belgische munt stond in vergelijking met 
de Franse frank in een sterkere positie.  Een nieuwe devaluatie van de Franse 
frank was in een afzienbare toekomst zelfs niet uitgesloten.  Met een dergelijk 
perspectief voor ogen waren, in het belang van onze handelsbetrekkingen, 
vaste wisselkoersen en een monetair akkoord met Frankrijk geen optie16.  Men 
mag niet vergeten dat in het begin van mei 1940 op de Beurs van Brussel, en in 
het noorden van Frankrijk, vrije koersen werden genoteerd tot 173,04 Franse 
frank voor 100 Belgische frank.  De officiële muntpariteit, daartegenover, zoals 
ze werd afgeleid van de officiële Franse en Belgische prijzen voor een kilogram 
fijn goud, was toen nog steeds 143,425 Franse frank voor 100 Belgische 
frank17.  Refererend naar die officiële muntpariteit had de Banque de France 
nog op 9 mei 1940 meegedeeld dat ze bereid was Belgische bankbiljetten ter 
omwisseling te aanvaarden tegen een koers van 144,4 Franse frank voor 
100 Belgische frank18. 
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 Gouverneur Fournier van de Banque de France verklaarde zich in het 
telefonisch onderhoud met Janssen van 11-12 mei bereid om tegen 
laatstgenoemde koers te wisselen.  Trouwens, zei hij, nu het Franse leger door 
België ter hulp was geroepen en de in België opererende Franse troepen in 
ieder geval Belgisch geld nodig hadden, zou er compensatie zijn tussen de 
geldbehoeften van het Franse leger in België en die van de Belgische 
vluchtelingen in Frankrijk, zodat het wisselkoersrisico voor de Bank vrijwel 
onbestaande was geworden19.  Gouverneur Fournier wilde vanzelfsprekend 
voor de Franse militaire uitgaven in België een zo gunstig mogelijke koers 
aanhouden, en dit was duidelijk niet wat op de vrije markt werd genoteerd 
maar wel de overgewaardeerde officiële koers.  Om deze netelige kwestie op te 
lossen trok minister Gutt op 13 mei, samen met minister Spaak, naar het 
ministerie van Financiën te Parijs.  Beide Belgische ministers waren er zich wel 
van bewust dat de Belgische positie, sinds de gesprekken van Baudewyns met 
de Banque de France op het einde van april, duidelijk verzwakt was: België was 
nu in oorlog en bovendien vragende partij voor het verkrijgen van krediet. 
 Beide regeringen werden het spoedig eens.  Na ruggespraak met Londen 
werd bovendien overeengekomen dat België zich zou aansluiten bij het 
monetaire akkoord Reynaud-Simon van 4 december 1939, waarin naast 
wisselkoersafspraken ook bepalingen betreffende onderlinge economische en 
financiële hulpverlening waren opgenomen.  De volgende dag, op 14 mei, 
ondertekenden Gutt en zijn Franse collega Félicien Lamoureux een voorlopige 
Frans-Belgische monetaire overeenkomst, waarbij beide landen zich bereid 
verklaarden om, op een wederzijdse basis, kredieten aan elkaar toe te staan: de 
Franse Schatkist stond aan de Belgische een interestvrij krediet toe van 
500 miljoen Franse frank, de Belgische aan de Franse, eveneens interestvrij, 
een krediet van 340 miljoen Belgische frank.  Verdere details zouden in een 
latere definitieve overeenkomst worden vastgelegd.  Met Groot-Brittannië zou 
in een nabije toekomst een analoge overeenkomst worden ondertekend.  De 
schulden, die uit de toegestane kredietlijnen voortvloeiden, zouden worden 
aangezuiverd tegen een koers van 147,2 Franse frank voor 100 Belgische frank 
en van 1 pond sterling voor 120 Belgische frank20.  De koersen golden voor de 
duur van de oorlog en konden slechts via een onderling akkoord worden 
gewijzigd21. 
 De door de ministers vastgelegde Frans-Belgische koers werd door de 
Banque de France niet aanvaard: ze deelde op 15 mei aan haar succursalen mee 
dat de door haar op 9 mei nog bekendgemaakte koers van 144,4 Franse frank 
voor 100 Belgische frank gehandhaafd bleef22.  De Belgische regering zou 
hiertegen een vaag  protest laten horen, waarmee geen rekening werd 
gehouden23.  De Bank, van haar kant, scheen geen van beide koersen 
aanvaardbaar te achten.  Nog dezelfde dag besliste het directiecomité slechts 
kleine hoeveelheden bankbiljetten van Franse soldaten te zullen omwisselen, 
en dan nog wel tegen de vooroorlogse vrije koers van 172,4 Franse frank voor 
100 Belgische frank.  Op uitdrukkelijk verzoek van minister Gutt, versoepelde 
de Bank vrij snel haar houding24 en besliste op 16 mei dat Franse militairen 
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hun biljetten tot een bedrag van 25.000 Franse frank per persoon konden 
omwisselen tegen een koers van 144,4 Franse frank voor 100 Belgische frank.  
Voor particulieren, daarentegen, bleef de koers van 172,4 Franse frank voor 
100 Belgische frank gehandhaafd.  Anderzijds drong het directiecomité van de 
Bank er bij de Banque de France op aan om het omwisselen van Belgische in 
Franse bankbiljetten te beperken tot de limieten die bij het uitvaardigen van 
het Belgische moratorium voor de opvraging van bankbiljetten was vastgelegd, 
namelijk 5.000 Belgische frank per rekening per halve maand25.  Hierbij had 
het directiecomité vooral de beveiliging van haar goudreserve op het oog. 
 De voorlopige regeling van 16 mei met Groot-Brittannië werd 
vermoedelijk ook met een zeker ongenoegen door de Bank onthaald.  Groot-
Brittannië had, zoals Frankrijk, heel wat troepen naar het continent gezonden 
en wenste, zoals Frankrijk, een zo gunstig mogelijke wisselkoers te verkrijgen 
voor de betaling van zijn militaire uitgaven in België.  De Bank of Engeland 
was daarom niet bereid de ongunstige koers van de vrije markt te aanvaarden, 
die op de Brusselse Beurs vlak voor haar sluiting genoteerd was als 1 pond 
sterling = 101,675 Belgische frank.  Ze wilde daartegenover de officiële koers 
van 1 pond sterling = 120 Belgische frank toegepast zien.  Op 11 mei gaf ze 
telefonisch volgende mededeling door aan de Bank: ponden van de Britse 
soldaten zouden omgewisseld worden tegen de officiële koers, maar, tot 
genoegen van de Bank, met een beperking van maximum twee pond per 
soldaat26.  Minister Gutt, die op 14 mei nog te Parijs was voor de bespreking 
en ondertekening van het voorlopige Frans-Belgische monetaire akkoord en 
die tegelijkertijd in telefonische verbinding stond met de Bank of England en 
met de Britse regering met het doel ook met hen een analoog akkoord te 
sluiten, verklaarde zich, na ruggespraak met gouverneur Janssen, akkoord met 
de door de Bank of Engeland voorgestelde koers.  Voorts werd afgesproken 
dat Gutt zo spoedig mogelijk naar Londen zou gaan om er een definitieve 
Belgisch-Britse overeenkomst uit te werken, conform met wat in Parijs reeds 
voorlopig was vastgelegd en wat aansloot bij het Frans-Britse akkoord27. 
 
Een aanzwellende oorlogspaniek 
 
 Sinds de inval heerste er op de Bank te Brussel een toenemende 
ongerustheid over het verloop van de militaire operaties.  Hoewel de Franse en 
Britse hulptroepen bij hun doortocht naar het front met geestdrift door de 
bevolking werden verwelkomd en kortstondig de hoop deden opflakkeren op 
een mogelijk succesvolle weerstand tegen de oprukkende Duitse troepen, 
oordeelde de directie van de Bank het toch wijs om de evacuatie van het goud 
in ijltempo af te werken en de andere waarden en waardepapieren zo vlug 
mogelijk in veiligheid te brengen.  Na het overlijden van directeur Mahieu was 
schatbewaarder Sontag verantwoordelijk gesteld voor de evacuatie.  In de 
gegeven omstandigheden had deze echter de handen meer dan vol om alle 
beslissingen te coördineren in verband met de agentschappen en kreeg zijn 
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adjunct, inspecteur Ansiaux, de opdracht om de evacuatie naar het buitenland 
voor zijn rekening te nemen. 
 Tussen 11 en 14 mei werden door toedoen van Ansiaux per spoor vijf 
konvooien naar Frankrijk georganiseerd28.  Tegelijkertijd werd aan vice-
gouverneur Ingenbleek de taak toevertrouwd om in Oostende een gebouw te 
zoeken voor de vestiging van het directiecomité en van een deel van de 
centrale diensten.  Toen hij er vanuit Brussel op 14 mei niet in slaagde de 
meisjesschool, recht tegenover het agentschap van de Bank, vrij te krijgen, 
trachtte hij de volgende dag de zaak zelf ter plaatse te regelen en tegelijkertijd 
een gepaste huisvesting te zoeken voor het personeel, dat zich bij het 
directiecomité te Oostende moest vervoegen29. 
 De overgezonden Franse en Britse troepen brachten weinig of geen 
verbetering in de militaire toestand.  Langsheen de aanvoerwegen naar de 
gevechtslinies werden ze voortdurend en met succes bestookt door de Duitse 
Luftwaffe, zodat slechts weinige eenheden ongehavend tot aan het front 
geraakten.  Vanaf 14 mei werd het bovendien duidelijk dat de Duitsers via de 
minder versterkte Ardennen een doortocht over de Maas bij Sedan trachtten te 
forceren om van daaruit te kunnen oprukken naar Noord-Frankrijk en om 
zodoende een wig te drijven tussen het Franse en het Belgisch-Nederlandse 
front30.  Brussel voelde zich bedreigd.  De capitulatie door Nederland op 
15 mei was een nieuwe klap.  Het perspectief van een mogelijk succesvolle 
Belgische militaire weerstand versomberde. 
 De regering en de Bank namen onmiddellijk nota van de zich wijzigende 
toestand en trokken er hun conclusies uit.  Op 15 mei besliste de regering om 
Brussel te verlaten en zich in Oostende te vestigen.  Minister van Financiën 
Gutt vroeg aan de Bank om de nodige maatregelen te treffen voor het 
overhevelen van haar maatschappelijke zetel naar de plaats waar de regering 
zich terugtrok en om daar haar monetaire functies voort te zetten, op grond 
van de besluitwet van 2 februari 1940.  Het ging om het verschaffen van de 
nodige kredieten aan de Staat en het uitoefenen van de kassiersfunctie voor de 
Staat.  Het directiecomité gaf nog dezelfde dag gevolg aan het verzoek.  Het 
bestuur werd in handen gelegd van de leden van het directiecomité, de 
regentenraad en het college van censoren, die de regering waren gevolgd, ieder 
naar hun eigen statutaire bevoegdheid31.  Zij die zich niet bevonden in de 
vestigingsplaats van de regering, zagen hun bestuursbevoegdheden geschorst32.  
De algemene raad bekrachtigde onmiddellijk de beslissingen van het 
directiecomité33, waarop de goedkeuring volgde door de minister van 
Financiën34.  Gouverneur Janssen trachtte van de regering nog een besluitwet 
te verkrijgen waarbij de Bank zou worden ontheven van haar verplichting een 
balans neer te leggen op 25 juni en een algemene vergadering bijeen te roepen 
in de loop van augustus, maar zijn poging was tevergeefs35. 
 Gouverneur Janssen, vice-gouverneur Ingenbleek en directeur 
Baudewyns volgden, op verzoek van Gutt, de regering naar Oostende.  
Directeur Goffin en schatbewaarder Sontag zouden te Brussel achterblijven 
met slechts een beperkte bewarende bevoegdheid.  Het directiecomité van zijn 
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kant wees 33 personeelsleden van de centrale diensten aan die de directie bij 
haar uitwijking zouden volgen36.  Diverse parastatale instellingen, waaronder de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet, 
het Herdisconto- en Waarborginstituut, de diensten van de Postcheque, en 
andere publieke diensten, zoals de Bankcommissie, zouden volgen.  Een aantal 
secretarissen-generaal of hun vertegenwoordigers zouden eveneens met een 
deel van hun administratie uitwijken. 
 De beslissing van de regering op 15 mei om naar Oostende uit te wijken 
was niet van een leien dak gelopen.  De discussie daarover leek eerder op een 
vaudeville en reveleerde reeds duidelijk de improvisatie en de algemene 
verwarring die heersten in de kringen van de overheid.  Drie tegengestelde 
standpunten werden bij de discussie in de regering naar voren geschoven.  
Sommige leden van de regering meenden dat de strijd verloren was en dat het 
onder die omstandigheden beter ware in Brussel te blijven om van daaruit de 
wederopbouw van het land en het herstel van de economie te organiseren37.  
Andere leden behielden een nostalgieke herinnering aan de Belgische 
weerstand tijdens de Eerste Wereldoorlog in de westhoek van het land en 
stelden voor naar Oostende uit te wijken.  Die opinie sloot aan bij het idee van 
de koning en van de generale staf dat België, volgens de principes van zijn 
strikte neutraliteitspolitiek, slechts het eigen Belgische grondgebied moest 
verdedigen, en niets meer, maar ook niets minder, in concreto tot de laatste 
vierkante kilometers langs de kuststreek.  Een derde groep, waaronder Gutt, 
vond de eerste suggestie sowieso onverdedigbaar, de tweede eerder absurd, daar 
Oostende over geen enkele infrastructuur beschikte om de hele administratie 
afdoende te kunnen opvangen.  Gutt suggereerde daarom de zetel van de 
regering meteen naar Parijs over te brengen38.  Aanvankelijk opteerde de 
regering voor de eerste oplossing: Ansiaux kreeg zelfs van Janssen opdracht 
om de evacuatie van de waarden van de Bank stop te zetten.  Enkele uren later 
wijzigde de regering haar beslissing: het zou Oostende worden, zodat Ansiaux 
opnieuw verzocht werd dringend werk te maken van de evacuatie39. 
 Zodra de regering besloten had Brussel te verlaten, had ze aan de enkele 
te Brussel achterblijvende secretarissen-generaal en aan de vertegenwoordigers 
van de uitgeweken secretarissen-generaal de ‘administratieve’ bevoegdheden 
toevertrouwd, die nodig waren om het bezette gebied verder te besturen40.  
Ook de gemeentelijke en provinciale overheden zouden eventueel ‘centrale 
administratieve’ bevoegdheden kunnen uitoefenen41.  Voorts werden op het 
kabinet van de minister van Financiën enkele vooraanstaanden uit de 
bankwereld uitgenodigd om samen met de minister en met minister van 
Buitenlandse Zaken Spaak de gang van zaken te bespreken in het bezette 
landsgedeelte na het vertrek van de regering.  Alexandre Galopin, gouverneur 
van de Société Générale, Max-Léo Gérard, voorzitter van de Bank van Brussel, 
en Fernand Collin, voorzitter van de Kredietbank, waren als enigen in staat om 
aan deze bespreking deel te nemen.  Het gesprek verliep in een vrij 
ongedwongen, zij het in de gegeven omstandigheden zeer bedrukte, sfeer.  
Gutt deelde de zopas genomen beslissing betreffende het aanstaande vertrek 
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van de regering mee, en voegde eraan toe dat een groot deel van de 
overheidsinstellingen en van het centrale administratieve kader de regering naar 
Oostende, en eventueel naar het buitenland, zou volgen.  Dit vrij massale 
vertrek zou een groot overheidsvacuüm in het bezette gebied creëren, vooral 
op het gebied van de publieke financiën.  Gutt verzocht daarom de bankiers de 
wedden van het achterblijvende overheidspersoneel verder uit te betalen en 
overhandigde, hierbij aansluitend, in naam van de regering, aan Galopin een 
schulderkenning in blanco van de Schatkist42. 
 Galopin van zijn kant sprak zijn bezorgdheid uit over wat de bevolking 
in bezet gebied te wachten stond43.  Hij was op de hoogte van de 
ontoereikende voedselvoorraden in het land en vreesde bovendien voor een 
Duitse plundering van de Belgische economie, zoals die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog had plaatsgevonden.  Er was geen enkele reden tot ‘positive 
thinking’, want de nazi-autoriteiten hadden geen betere reputatie op dat gebied 
dan de vroegere keizerlijke legers, wel integendeel.  Galopin had trouwens al 
op 7 mei de Munck, voorzitter van de Bank van de Société Générale, 
afgevaardigd naar een Belgian Relief Conference, door de Amerikaanse 
ambassadeur te Brussel georganiseerd.  Het doel van de conferentie was om 
samen na te gaan of een heruitgave van de Belgian Relief Commission eventueel 
mogelijk zou zijn, namelijk in welke mate voedselhulp vanuit Amerika, zoals 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog zo succesvol was georganiseerd, in de 
gegeven omstandigheden heropgestart kon worden.  Na de inval en de 
bezetting zou spoedig duidelijk worden dat uit die hoek niets te verwachten 
viel44. 
 Tijdens het gesprek op het kabinet van Gutt bleek nog eens hoe 
onbegrijpelijk onvoorbereid de leidende klasse in België de oorlog over zich 
liet gaan.  Galopin zocht vruchteloos naar een leidraad voor de in België 
achterblijvende gezagsdragers, zowel uit de publieke als uit de particuliere 
sector.  Welke houding moesten ze aannemen tegenover de Duitse bezetter, nu 
de vertrekkende overheid besloten had een ‘stratégie de vide politique et 
administratif’ te volgen.  Moesten ze op hun beurt een dergelijke onverzoenlijke, 
combattieve houding aannemen en het risico van harde tegenmaatregelen van 
de Duitsers afwachten?  Het kon toch de bedoeling van de regering niet zijn, 
meende Galopin, de bevolking onbeschermd aan de bezetter over te laten: ‘vous 
ne désirez tout de même pas que nous fassions de la Belgique un cimetière?’ .  Dat zeker 
niet, de ministers meenden dat toegevingen aan de bezetter noodzakelijk 
zouden zijn, maar ze lieten in het ongewisse hoever die mochten gaan.  De 
oplossing van deze epineuze kwestie vertrouwden ze toe aan de wijsheid en 
aan de moed van de achterblijvende gezagsdragers: ‘le gouvernement désirait laisser 
derrière lui un groupe d’hommes auxquels il pouvait faire confiance pour servir de guide 
moral au pays occupé ’ 45.  Ze verzochten de drie bankiers hun groep nog met 
enkele andere prominenten uit te breiden om de verantwoordelijkheid te 
spreiden.  Die raad zou worden opgevolgd.  Spaak eindigde het gesprek met de 
retorische zin, welke later veel stof zou doen opwaaien: ‘Messieurs, nous vous 
confions la Belgique ’46. 
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Een verwarde Oostendse episode 
 
 Gouverneur Janssen en directeur Baudewyns vertrokken op 16 mei, 
samen met de regering, naar Oostende47, waar automatisch ook de 
maatschappelijke zetel van de Bank werd gevestigd48.  De volgende dag zouden 
de Duitsers Brussel bezetten.  Voor het zo ver was, hadden Sontag en Ansiaux 
op het hoofdkantoor nog koortsig gewerkt om de laatste waardepapieren van 
het hoofdbestuur en het materiaal van de drukkerij uit de hoofdstad weg te 
krijgen, en voorts om de kasvoorraden en waardepapieren van de agent-
schappen in veiligheid te brengen, die, volgens het evacuatieplan, vanuit het 
zuiden en oosten van het land in een eerste faze naar Brussel waren 
overgebracht49. 
 De evacuatie van die agentschappen verliep niet volgens plan, verre van.  
Voor velen werd het een chaotische tocht, die, als bij wonder, toch nog tot een 
goed einde kwam50.  In de laatste instructies van de centrale diensten voor de 
Duitse inval, was aan de agenten de opdracht gegeven zo lang mogelijk op post 
te blijven vooraleer ze, onder begeleiding van de plaatselijke rijkswacht, hun 
waarden naar Brussel of naar Oostende zouden overbrengen.  De snel 
oprukkende Duitse troepen doorkruisten deze organisatie, terwijl in sommige 
gevallen de rijkswacht zich ook nog terugtrok zonder het plaatselijke 
agentschap te verwittigen.  De agenten waren dan totaal op zichzelf 
aangewezen.  Ze moesten zorgen voor veilig vervoer en konden een beroep 
doen op de plaatselijke militaire bevelhebber voor de confiscatie van de nodige 
vrachtwagens.  Was ook die niet meer te bereiken, dan moesten ze zich op 
eigen initiatief verlaten en op een of andere manier de hand leggen op om het 
even welk vervoermiddel.  Als hen dat gelukt was, moesten ze zich daarna een 
weg banen tussen de oprukkende of terugtrekkende legers en de massa's 
vluchtelingen, die overal de wegen blokkeerden.  Geregeld werden ze dan nog 
bedreigd door Duitse jachtvliegtuigen, die op zoek waren naar militaire 
colonnes. 
 De agenten arriveerden druppelsgewijze in de hoofdzetel te Brussel.  
Sommigen onder hen, onder meer de agenten van Tongeren, Nijvel en Bergen, 
hadden het gebouw van hun agentschap door bombardementen verwoest of 
beschadigd achter moeten laten51.  Op 11 mei werden de kasvoorraden en 
waarden van de agentschappen te Malmédy, Verviers, Hasselt, Tongeren en 
Marche binnengebracht.  De volgende dag die van Luik, Namen, Hoei, Tienen 
en Waver.  Op 15 mei die van het door bombardementen gehavende 
agentschap te Leuven.  De volgende dag was Mechelen aan de beurt.  De 
agenten van Luxemburg en Aarlen waren met hun kasvoorraden en waarden 
naar Charleroi getrokken om van daaruit samen met de agent van Charleroi 
direct naar Franrijk uit te wijken.  De agent van Philippeville was naar Ieper 
uitgeweken, die van Dinant naar Peruwelz52. 
 Op 15 mei, in de vroege namiddag, vertrok inspecteur Ansiaux, met 
enkele vrachtwagens, in hoofdzaak volgeladen met nog niet uitgegeven 
bankbiljetten en met de binnengekomen kasvoorraden van de plaatselijke 
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agenten uit het Zuiden, voor zijn laatste evacuatie vanuit Brussel naar 
Oostende53.  Het werd een lastige tocht.  De wegen waren vol met 
vluchtelingen die noordwaarts trokken en waarvan niet weinigen trachtten een 
plaats te bemachtigen in een van de vrachtwagens.  Vanuit de andere richting 
rukten Britse hulptroepen op naar het front: ze dwongen geregeld de 
vluchtelingen, ook Ansiauxs konvooi, naar zijwegen uit te wijken.  Pas in de 
vroege morgen arriveerde Ansiaux met zijn lading in het agentschap van 
Oostende.  Ook daar was de wanorde groot.  De kasvoorraden van de 
agentschappen uit het noorden en het midden van het land arriveerden in 
aanzienlijke aantallen in Oostende.  Het Antwerpse arriveerde zelfs in een 
aantal geconfisqueerde lijkwagens, bij gebrek aan andere transportmiddelen.  
Uiteraard beschikte men niet over voldoende mankracht om het allemaal 
accuraat te inventariseren.  Bij heel wat zakken en kisten waren trouwens de 
etiketten afgescheurd of verloren gegaan. 
 Gouverneur Janssen was in een sombere gemoedsstemming.  Van 
minister Gutt had hij vernomen dat de militaire toestand hopeloos was en dat 
de regering weldra zou verhuizen: ‘c’est la débâcle : le gouvernement s’en va en France, 
au Havre ou plus loin ’54.  In aansluiting op dit slechte nieuws organiseerde 
Janssen vrijdagochtend 17 mei in het agentschap een spoedvergadering van het 
directiecomité om met Ingenbleek en Baudewyns te overleggen wat de Bank 
nu te doen stond55.  Er werd beslist dat de gouverneur de minister van 
Financiën zou volgen en dat directeur Baudewyns onmiddellijk naar Parijs zou 
vertrekken om er contact op te nemen met de Banque de France.  Hij zou er 
de monetaire maatregelen toelichten die de Bank sinds de Duitse inval had 
genomen.  Hij zou er een betaaldienst van de rijkskassier inrichten en er de 
Centrale Dienst van de Wissel, onder de leiding van G. Dussart, chef van de 
Buitenlandse Dienst, onderbrengen.  Voorts zou Baudewyns namens de Bank 
het voorlopige Frans-Belgische monetaire akkoord bevestigen dat Gutt te 
Parijs op 14 mei had gesloten met betrekking tot de omwisseling van Belgische 
bankbiljetten voor Franse tegen een koers van 144,4 Franse frank voor 
100 Belgische frank.  Hij zou daarbij de Banque de France opnieuw verzoeken 
zich bij het omwisselen strikt te houden aan de limieten van het Belgische 
moratorium op de bankdeposito’s56. 
 Vice-gouverneur Ingenbleek zou in Oostende blijven.  Indien het front 
zich in België stabiliseerde, zou hij vanuit Oostende, met Ansiaux als 
medewerker, de activiteit van de Bank in onbezet gebied voortzetten.  Hij zou 
de nog actieve agentschappen van Oudenaarde, Moeskroen, Roeselare, Ieper, 
Eeklo, Brugge, Veurne en Oostende blijven beheren57.  Hij zou te Oostende 
ook de dienst van rijkskassier waarnemen en van daaruit de Schatkist voorzien 
van de nodige kasmiddelen, vooral met het oog op de financiering van het 
leger58.  Hiervoor werd hem een aanzienlijke hoeveelheid bankbiljetten ter 
beschikking gesteld59.  Verder zou hij instaan voor de evacuatie van de 
plaatselijke kasvoorraden, die tijdens de vorige dagen in het agentschap van 
Oostende waren gedeponeerd, alsook voor de evacuatie van de andere zich 
nog in Oostende bevindende waarden van de centrale diensten en van de 



De Blitzkrieg en de Bank (mei 1940) 83 

overheid.  Wat het personeel van de Bank betrof, dat naar Oostende was 
uitgeweken, suggereerde Janssen dat een beperkt aantal leden van de centrale 
diensten, onder de leiding van onderdirecteur Bastiné, naar Le Havre zou 
vertrekken, voor het geval de regering zich daar effectief zou vestigen60.  De 
hoofden van de agentschappen in het gebied ten westen van de lijn 
Antwerpen-Charleroi, welke tijdens de jongste dagen hun kasvoorraden in 
Oostende hadden binnengebracht, zouden deze persoonlijk met enige 
assistentie naar Frankrijk overbrengen.  Alle overige personeelsleden kregen de 
opdracht naar huis terug te keren. 
 Ingenbleek ging niet akkoord met de beslissingen van Janssen.  In de 
eerste plaats aanvaardde hij niet wat voor hem was voorzien.  Hij kreeg de 
indruk dat de gouverneur trachtte van hem af te geraken en vond het maar ‘une 
sinistre plaisanterie ’61.  Hij aanvaardde wel de verantwoordelijkheid voor de 
evacuatie, maar benadrukte dat hij zelf, gezien de hopeloze militaire toestand, 
in ieder geval ook naar Frankrijk wenste uit te wijken.  In de tweede plaats ging 
Ingenbleek niet akkoord met het voorstel van de gouverneur betreffende het 
personeel.  Hij meende dat diegenen die volgens het plan van de gouverneur 
verplicht naar huis werden gestuurd, de keuze moesten krijgen ofwel om terug 
te keren ofwel om mee te vertrekken naar Frankrijk.  Op beide twistpunten 
kreeg hij gelijk62. 
 Een nachtelijk bombardement van de stad verhaastte het vertrek van de 
regering uit Oostende.  In de vroege morgen van 18 mei besloot ze 
onmiddellijk naar Le Havre uit te wijken.  Gutt en Janssen reisden die ochtend 
samen af.  Ze hielden halt in De Panne om er met de Belgische legerleiding de 
bevoorrading van kasmiddelen te bespreken63: voorlopig waren er nog 
middelen ter beschikking in het agentschap te Oostende of in de enkele andere 
nog open zijnde agentschappen van het noordwesten64.  De volgende dag werd 
Parijs bereikt en kon Janssen genieten van de gastvrijheid van de Banque de 
France.  Hij vestigde in haar gebouwen de zetel van de Bank65.  Van daaruit 
zou Baudewyns nog op 21 mei een hoeveelheid bankbiljetten, voor een bedrag 
van 123 miljoen Belgische frank, per vliegtuig via Duinkerken naar Brugge 
laten overbrengen66. 
 Toen Oostende in de loop van de dag opnieuw werd gebombardeerd, 
achtte Ingenbleek het moment gekomen om het personeel samen met de in 
bewaring gegeven kasvoorraden in veiligheid te brengen67.  Bovendien had hij 
zopas vernomen dat het Duitse leger met succes een doorbraak forceerde naar 
de Noord-Franse kust, zodat België wellicht spoedig van Franrijk zou zijn 
afgesneden.  Ingenbleek gaf aan de nog enkele actieve agentschappen in het 
noordwesten bevel om hun kantoren te sluiten en de kasvoorraden, indien nog 
mogelijk, naar Oostende over te brengen68.  Voorts gaf hij het sein tot een 
algemeen vertrek69.  Aan de agenten die in Oostende nog waren en aan 
diegenen die op de valreep arriveerden, gaf hij instructie om dadelijk met hun 
kasvoorraden en waarden naar Frankrijk af te reizen.  Het verzamelpunt was 
Sainte-Adresse, een plaatsje in de buurt van Le Havre, waar de Belgische 
regering tijdens de Eerste Wereldoorlog gevestigd was geweest70.  Voor de 
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evacuatie van de zich in Oostende bevindende waarden van het Brusselse 
hoofdkantoor (inclusief de waarden die de agentschappen van het 
zuidoostelijke landsgedeelte er hadden gedeponeerd) gaf Ingenbleek aan 
Ansiaux opdracht om hiervoor zorg te dragen.  Hijzelf vertrok onmiddellijk 
naar Le Havre, gevolgd door twee van de drie nog beschikbare vrachtwagens 
van de Bank, waarin de personeelsleden plaatsnamen die verkozen mee naar 
Frankrijk uit te wijken71. 
 Inspecteur Ansiaux stond voor een haast hopeloze taak72.  De nog te 
evacueren lading bestond uit 281 kisten, die samen ongeveer 40 ton wogen.  
Hij beschikte praktisch over geen personeel meer, op enkele leden van de 
centrale diensten na.  Wat nog veel erger was, hij had slechts één vrachtwagen 
om de hele lading te transporteren.  De dag voordien, op 17 mei, had hij zich 
in verbinding gesteld met de havenautoriteit, die toen in Franse handen was.  
Hij vond daar wel bereidwilligheid om te helpen, maar de haven lag er op dat 
ogenblik verlaten bij en men verwachtte geen binnenkomende schepen meer.  
Vanuit die kant leek er bijgevolg geen heil meer te verwachten. 
 Ansiaux besliste dan om te trachten de lading nog per spoor weg te 
krijgen.  Een eerste voorwaarde was het vinden van extra hulpkrachten.  Hij 
dacht onmiddellijk aan de soldaten die in de stad waren achtergebleven.  Hij 
ging naar de plaatselijke militaire bevelhebber - in zijn uniform van reserve-
officier om meer indruk te maken - en kreeg de beschikking over een twintigtal 
soldaten.  Met man en macht, en met de enige vrachtwagen die nog ter 
beschikking stond, werden de kisten vanuit de kluis van het agentschap naar 
het station gebracht.  De klus was pas geklaard of minister van Verkeerswezen 
Delfosse, de enige minister die nog in Oostende verbleef, kwam met de 
mededeling dat het spoor geen oplossing was, omdat de Duitsers vrij vlug de 
kust van Noord-Frankrijk zouden bereiken.  De enige mogelijkheid tot 
evacuatie bleek bijgevolg nog die per schip.  De kisten werden dan maar van 
het station naar de havenkaai overgebracht.  Tegelijkertijd werd benzine 
aangevoerd om de lading te verbranden, indien geen schip zou komen opdagen 
en de vijand de stad te dicht zou naderen. 
 Intussen was het zondag 19 mei geworden en werd de toestand 
uitzichtloos.  Maar als bij wonder voer 's avonds te 18 uur een Belgische 
kustwacht onder het nummer A 4 vanuit Duinkerken de Oostendse haven 
binnen.  Ansiaux kon de plaatselijke bevelhebber van de Belgische marine 
ertoe bewegen om het schip ter beschikking te stellen.  De Franse 
havencommandant had ook geen bezwaar, zodat in allerijl de kisten en zakken 
werden ingescheept.  Tegelijkertijd overhandigde Ansiaux aan zijn collega 
Neven nog een belangrijke hoeveelheid bankbiljetten.  Na het sluiten van het 
Oostendse agentschap, zou Neven het geld naar het agentschap van Veurne 
overbrengen om van daaruit het militaire hoofdkwartier van de nodige gelden 
te voorzien73.  Ansiaux zelf voer met de kustwacht A 4 en diens kostbare 
lading nog diezelfde zondagavond rond 21 uur de haven uit74.  Ansiaux had 
aan de gezagvoerder, marine-luitenant Van Vaerenberg, de haven van Dieppe 
als bestemming opgegeven.  Indien Dieppe niet te bereiken bleek, was iedere 
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andere Franse haven, eventueel ook een Engelse haven, vanzelfsprekend 
aanvaardbaar.  De A 4 volgde aanvankelijk de Belgische kust, maar bij het 
naderen van Nieuwpoort kwam de haven van Duinkerken, die in vuur en vlam 
stond, in zicht.  Het roer werd dan maar omgekeerd, richting volle zee. 
 De volgende ochtend bereikte de A 4 de monding van de Thames, waar 
de Engelse admiraliteit de instructie gaf om naar Folkestone door te varen.  
Daar intussen alle Franse havens in de Kanaalzone gesloten waren, werd de 
A 4 van Folkestone niet naar een Franse haven maar naar Dartmouth 
doorverwezen.  In Dartmouth kon de kapitein telefonisch contact opnemen 
met de Belgische ambassade te Londen.  Vanuit de ambassade werd de 
opdracht gegeven naar Plymouth door te varen.  Vandaar zou gezorgd worden 
voor transport naar Londen75.  Op 26 mei, in de voormiddag, kon eindelijk in 
de haven van Plymouth worden aangemeerd.  De kostbare kisten van de Bank 
werden onder het waakzame oog van Ansiaux aan wal gebracht en naar de 
kluis van de Bank of England in Londen getransporteerd76.  Ansiaux had zijn 
opdracht schitterend volbracht. 
 
De dooltocht door Frankrijk 
 
 De evacuatie van de kasvoorraden van de plaatselijke agenten naar 
Frankrijk verliep zeer moeizaam.  Vooral de eerste etappe naar Le Havre werd 
een echte calvarieweg.  Eens te meer werd de tocht gehinderd door overvolle 
wegen, door talrijke omleidingen en onophoudelijke bombardementen.  Het in 
Oostende gevormde konvooi waaierde bovendien gedeeltelijk uiteen, zodat 
verschillende agenten op zichzelf waren aangewezen en heel wat improvisatie 
aan de dag moesten leggen om Le Havre te bereiken.  Vooral de bevoorrading 
van benzine bleek een voortdurende kopzorg te zijn, maar niet minder de 
geregelde pannes van de auto’s en vrachtwagens, die last hadden van 
oververhitte motoren tijdens het filerijden in het voor de tijd van het jaar 
uitzonderlijk warme weer.  Bovendien was het moeilijk om een veilig onderdak 
te vinden, zodat er meestal onder de sterrenhemel werd geslapen met 
wisselende bewaking.  Uiteindelijk bereikten de meesten rond 21 mei toch de 
afgesproken verzamelplaats te Sainte-Adresse bij Le Havre, waar ze door vice-
gouverneur Ingenbleek werden opgewacht en naar Caen doorgestuurd77.  
Ingenbleek zelf vertrok eveneens naar Caen.  Hij arriveerde er op 23 mei, maar 
stak de volgende dag door naar Poitiers, waar de Belgische regering zich 
intussen had gevestigd.  Ingenbleek opende te Poitiers voor de regering een 
dienst van rijkskassier, met Basyn als chef78.  Die dienst zou echter nauwelijks 
functioneren, daar de regering na enkele dagen nog meer zuidwaarts trok, naar 
Bordeaux en omgeving79. 
 De uit Le Havre te Caen arriverende agenten en andere nog in Frankrijk 
rondzwervende agenten die contact hadden gezocht met de plaatselijke Banque 
de France en naar Caen waren doorverwezen, werden aldaar opgewacht door 
onderdirecteur Bastiné en door Pierre Kauch, de privé-secretaris van de 
gouverneur.  Die zorgden voor het samenstellen van konvooien met als 
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eindbestemming Tarbes in Zuidwest-Frankrijk80.  De Banque de France had in 
deze stad de kluis van haar succursale ter beschikking van de Bank gesteld voor 
het deponeren van de kasvoorraden.  De Belgische agenten konden eindelijk 
hun waardevolle ladingen, waarvoor ze gedurende zovele dagen extreem zorg 
hadden gedragen, op een veilige plaats onderbrengen.  Tussen 21 en 29 mei 
maakten niet minder dan 30 van de 42 agenten van de Bank gebruik van deze 
faciliteit81.  Het aantal personeelsleden en familieleden in Tarbes en omgeving 
steeg hierdoor tot 24082.  Een deel onder hen werd ondergebracht in Lourdes 
of in Pau83.  Gelukkig had het personeel bij het vertrek uit België een loon van 
drie maanden in vooruitbetaling ontvangen.  Een analoge vooruitbetaling van 
drie maanden mocht, op instructie van Bastiné in Caen, een tweede maal 
worden herhaald84. 
 Vanuit Parijs instrueerde gouverneur Janssen de onderdirecteurs Bastiné 
en Aussems, alsook secretaris Van Nieuwenhuyse, zich te installeren in de 
kantoren van de Banque de France te Mont-de-Marsan.  De Banque de France 
had toestemming gegeven om in de kluis van die succursale de reserve aan 
bankbiljetten van de centrale diensten, alsook de meegebrachte documenten en 
waardepapieren, te deponeren85.  De Bank mocht er bovendien haar 
administratieve zetel vestigen en opende er een dienst van de rijkskassier, die 
nog steeds uitsluitend in Belgisch geld uitbetaalde86.  Op 23, 24 en 25 mei 
seinde de gouverneur vanuit Parijs zijn eerste instructies door87.  Bastiné moest 
zo spoedig mogelijk de boekhouding van de Bank bijwerken, een volledige 
inventaris opmaken van de waarden van de centrale diensten, met aanduiding 
van de plaats waar ze zich bevonden, zowel in het onbezette als in het bezette 
gebied.  Aussems moest een rapport opmaken over de toestand van de 
drukkerij.  Van Nieuwenhuyse moest een lijst opstellen van de agenten die in 
Tarbes waren aangekomen, met specifiëring van de kasvoorraden die ze in de 
kluis van de Banque de France hadden gedeponeerd.  Hij moest ook een lijst 
opmaken van het personeel dat in Frankrijk verbleef.  Slechts diegenen die 
expliciet waren aangewezen om in de administratieve zetel werkzaam te zijn, 
mochten zich in Mont-de-Marsan vestigen; alle anderen moesten in Tarbes 
blijven.  Financiële steun aan familieleden werd uitgesloten.  Het leek erop of 
de activiteit van de Bank zich ging consolideren in het onbezette gebied van 
Zuid-Frankrijk. 
 Zoals hierboven gezegd, was gouverneur Janssen op 18 mei, samen met 
minister Gutt, vanuit Oostende naar Parijs afgereisd om er de zetel van de 
Bank te vestigen en om bij die gelegenheid directeur Baudewyns, en ook de 
Centrale Dienst van de Wissel, officieel in de gebouwen van de Banque de 
France te installeren88.  Een niet minder belangrijke aangelegenheid betrof het 
voorlopige monetaire akkoord van 14 mei, dat nu zijn definitieve vorm moest 
krijgen.  Gutt had Leopold Smeers, directeur-generaal van de Schatkist, 
verzocht zich bij hem met dit doel in Parijs te vervoegen89.  De kwestie was 
uitermate dringend geworden.  Het aantal Belgische vluchtelingen in Frankrijk 
had immers enorme proporties aangenomen: de overheid schatte hun aantal 
op bijna twee miljoen90.  Vermoedelijk ging het in feite slechts om een goed 



De Blitzkrieg en de Bank (mei 1940) 87 

miljoen Belgische vluchtelingen in Frankrijk zelf en werden bij de schatting van 
de regering de circa 800.000 Belgische vluchtelingen in West-Vlaanderen en in 
een deel van Oost-Vlaanderen foutief meegeteld91.  Die correctie neemt echter 
niet weg dat meer dan één miljoen vluchtelingen in Frankrijk een aantal 
Belgische bankbiljetten in Franse wensten om te wisselen.  Het gerucht deed 
de ronde dat hierbij heel wat flagrante misbruiken voorkwamen92.  De extra 
vraag naar Frans geld kwam ook uit de hoek van het bedrijfsleven.  De 
directies van een aantal bedrijven waren immers, soms met hun personeel, 
grondstoffen en een deel van de uitrusting, naar Frankrijk uitgeweken.  De 
ondernemers van die bedrijven werkten plannen uit om hun onderneming in 
Frankrijk herop te starten.  Dergelijke initiatieven werden trouwens gesteund 
door minister van Economische Zaken August De Schryver, die zich inzette 
om het geheel te bundelen tot een soort autonoom industrieel apparaat naar 
Belgisch recht in Frankrijk93. 
 De Franse banken werden, als gevolg van dit alles, overspoeld met 
vragen tot omwisseling van Belgisch in Frans geld.  Janssen en Baudewyns 
waren in dit verband uitermate bezorgd over de toekomst van de aan de 
Banque de France in bewaring gegeven goudreserve.  Een massale omwisseling 
zou immers de hoeveelheid Belgische bankbiljetten in handen van de Banque 
de France sterk doen stijgen.  Het opnieuw inkopen ervan kon normalerwijze 
enkel met goud, hetgeen het Belgische gouddepot in Frankrijk aanzienlijk kon 
doen slinken of zelfs in gevaar brengen94. 
 Gutt, van zijn kant, was zich ervan bewust dat hij Franse kredieten 
broodnodig zou hebben.  Als minister van Financiën werd hij immers 
geconfronteerd met enorme overheidsuitgaven zonder tegelijkertijd over 
belangrijke inkomsten te kunnen beschikken95.  Hij moest in de eerste plaats de 
uitgaven van het leger in Frankrijk financieren en ook voorzien in het 
onderhoud van de recruteringsreserve, de tienduizenden jonge mannen tussen 
16 en 35 jaar, die nog niet in het leger waren, maar die de regering tijdens de 
eerste dagen van de inval vanuit België naar Zuid-Frankrijk had doen uitwijken 
om van daaruit, na hun opleiding, zich bij het Belgische leger te vervoegen96.  
Voorts had de regering aan de vluchtelingen een onderhoudsgeld toegekend en 
moesten de salarissen van de talrijke naar Frankrijk uitgeweken ambtenaren 
worden betaald (in Poitiers alleen bevonden zich, einde mei, duizenden 
ambtenaren: ‘dans le brouhaha de milliers de fonctionnaires s’agitant comme les fourmis 
d’une fourmillière dans laquelle on a donné un coup de pied ’, schreef Leopold 
Smeers97).  De regering had ook toegezegd voorschotten te verlenen aan 
diegenen die konden bewijzen dat ze een tegoed op hun postrekening hadden.  
Ze betaalde ook de pensioenen en invaliditeitsrenten door aan vluchtelingen 
die hiervoor in aanmerking kwamen98.  Ten slotte moest de regering in 
Frankrijk een eigen administratieve infrastructuur opbouwen, ze moest de 
diplomatieke diensten in het buitenland blijven onderhouden en de dienst en 
de aflossing van de buitenlandse schuld continueren99. 
 Het gouddepot van de Bank en de hoeveelheden vreemde deviezen, 
goudstukken, effecten en andere waarden, die vluchtelingen en bedrijven in 
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Frankrijk hadden binnengebracht, waren in feite de enige belangrijke activa die 
de regering als borg voor haar kredieten kon inzetten.  Het was dus zaak het 
gouddepot niet te veel te laten slinken en de particuliere activa uit de handen 
van de Franse overheid te houden.  Wat het eerste probleem betrof, vormde de 
aan de gang zijnde massale omwisseling een bedreiging; wat het tweede 
probleem betrof, gold er een Frans decreet van 24 april 1940, waarbij 
vreemdelingen hun bezittingen aan effecten, goud, deviezen en waarden bij de 
grensoverschrijding aan de douanediensten moesten aangeven100.  Een 
eventuele confiscatie van deze activa door de Fransen, waarvoor kon worden 
gevreesd, zou de druk op het gouddepot van de Bank nog doen toenemen101. 
 Tegelijkertijd moesten de regering en de Bank ook rekening houden met 
de financiële belangen van de vluchtelingen zelf, die zeer ontstemd waren over 
de wisselkoers die de regering en de Bank hadden aanvaard bij het voorlopige 
Frans-Belgische monetaire akkoord van 14 mei, namelijk 144,4 Franse frank 
voor 100 Belgische frank.  Die pariteit week immers aanzienlijk af van de 
marktkoers van 9 mei, die op dat ogenblik 173,04 Franse frank voor 
100 Belgische frank bedroeg.  Daar de vrije marktverrichtingen door de 
besluitwetten van 10 mei waren afgeschaft, en bijgevolg nog enkel de officiële 
koers van 144,4 Franse frank voor 100 Belgische frank van toepassing bleef, 
kwam de nieuwe situatie bij de vluchtelingen over als een drastische devaluatie 
van de Belgische frank.  Bij iedere omwisseling hadden ze dan ook de indruk 
een groot verlies te lijden en door hun eigen regering in de steek te zijn gelaten.  
Daarenboven was de Bank op 18 mei met de Banque de France 
overeengekomen om de omwisseling van Belgisch in Frans geld vanaf de 
volgende dag te beperken tot maximum 2.000 Belgische frank per persoon per 
halve maand, met een maximum van 5.000 frank per gezin102. 
 Gutt en Janssen zaten in feite tussen twee vuren.  Enerzijds wilden ze 
het gouddepot van de Bank zo intact mogelijk houden103.  Om dit te realiseren 
wilden ze de omwisseling zo veel mogelijk afremmen.  Een eerste middel was 
een limiet te leggen op de toelaatbare hoeveelheid Belgische franken die kon 
worden omgewisseld.  Een hulpmiddel hiertoe was, volgens hen, het 
toekennen van een lage waarde aan de Belgische frank tegenover de Franse.  
Anderzijds wilden Gutt en Janssen de belangen van de vluchtelingen niet 
helemaal over het hoofd zien: dit hield in dat de koers van de Belgische frank 
zo goed als het kon gehandhaafd moest blijven en dat een zekere ruimte moest 
worden gelaten aan de hoeveelheid om te wisselen geld.  De tegengestelde 
belangen vormden in feite een patstelling voor beide bewindslieden, maar geen 
van beiden was zich op dat ogenblik ten volle bewust van de bijzondere 
gevoeligheid en emotionaliteit die de manipulatie van de wisselkoers door de 
overheid bij de vluchtelingen opwekte.  Die veronachtzaming zou hen later 
blijvend achtervolgen. 
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Hoofdstuk 4 
 

FRANKRIJK  EN  DE  MONETAIRE  CRISIS (mei-juli 1940) 
 
 
 
 ‘L'art de la guerre est l'art de détruire les hommes, 
 comme la politique  est celui de les tromper ’ 
 d'Alembert, Mélanges de littérature) 
 
 
 
 
De capitulatie en haar monetaire gevolgen 
 
 Op maandag 20 mei werden de onderhandelingen tussen Frankrijk en 
België hervat, om het voorlopige monetaire akkoord van 14 mei in een 
definitieve vorm te gieten1.  Het werd een traag en moeizaam proces, vooral 
omdat ook Engeland moest gekend worden als derde partner in het te Parijs 
geconcipieerde drielandenakkoord.  De communicatie, vooral over het Kanaal, 
werd met de dag slechter, zodat Gutt besloot op 23 mei naar Londen te 
vertrekken.  Hij hoopte er tot een vruchtbaarder consultatie te komen in 
verband met de half-afgewerkte Parijse besprekingen over het 
drielandenakkoord, maar hij wilde ook van de gelegenheid gebruik maken om 
een Brits-Belgisch akkoord te sluiten, iets waarover in diezelfde Parijse 
vergaderingen al van gedachte gewisseld was. 
 De Londense besprekingen verliepen buiten verwachting vlot.  De dag 
na zijn aankomst, 24 mei dus, kon Gutt met Kingsley Wood het voorlopige 
Brits-Belgische akkoord ondertekenen.  Het was het evenbeeld van het 
voorlopige Frans-Belgische akkoord: de Britse regering stond België een 
interestvrij krediet toe van 3 miljoen pond sterling, terwijl, omgekeerd, de 
Belgische regering aan Groot-Brittannië een interestvrij krediet toestond van 
360 miljoen Belgische frank.  Als officiële wisselkoers zou de in Parijs 
vastgelegde koers gelden van 1 pond sterling = 120 Belgische frank2. 
 Intussen had Gutt de onderhandelingen te Parijs in handen van Janssen 
en Smeers gelaten, maar daar werden weinig vorderingen gemaakt.  Een van de 
hoofdoorzaken ervan was de crisis in de Belgische regering naar aanleiding van 
het conflict met de koning.  Gutt was nog in Londen wanneer vier van zijn 
collega’s er op 25 mei arriveerden en hem omstandig inlichtten over hun 
dramatische onderhoud met koning Leopold III in het kasteel van Wijnendale 
(de koning had toen geweigerd om samen met de regering het land te 
verlaten)3.  Gutt vertrok onmiddellijk met de ministers naar Parijs om er 
‘s avonds op 26 mei deel te nemen aan de al even dramatische kabinetsraad in 
de Belgische ambassade.  Tijdens de bespreking van het onderhoud met de 
koning, die al op zich voor de nodige spanningen zorgde, vernam de regering 
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plots, via een telefonische oproep vanuit de ambassade te Londen, dat de 
koning om een collectief ontslag van de regering had verzocht.  Op dit verzoek 
werd niet ingegaan4.  Gutt vertrok na de kabinetsraad onmiddellijk terug naar 
Londen om zijn gesprekken over het monetaire akkoord af te ronden.  Hij 
verzocht Janssen en ook Smeers naar Londen over te komen, maar annuleerde 
de volgende ochtend dit verzoek vanwege de alarmerende berichten uit België. 
 In de nacht van 27 op 28 mei capituleerde het Belgische leger.  In een 
radiotoespraak maakte de Franse eerste minister Paul Reynaud het nieuws 
bekend.  Hij bestempelde de Belgische capitulatie als een ‘verraad’ van de 
koning en spaarde in een virulente taal noch het staatshoofd noch het 
Belgische leger.  In een daarbij aansluitende radiorede trad Pierlot, diep 
getroffen door het vijandige klimaat van zijn gastheren, het Franse standpunt 
bij, zij het in een wat geciviliseerder taalgebruik.  Hij stelde, en daarin was hij 
fout, dat de koning de grondwet had geschonden omdat hij de ministers niet 
had ingelicht over zijn voornemen tot capitulatie en omdat hij zijn beslissing 
niet had voorzien van een ministeriële tegentekening.  Pierlot was van oordeel 
dat de vorst vervallen moest worden verklaard van de troon5.  Pierlots en 
vooral Reynauds toespraak deden in heel Frankrijk een golf van woede - zij het 
meestal verbaal - tegen de Belgische vluchtelingen losbarsten6.  De onder-
handelingen van Janssen en Smeers met de Franse vertegenwoordigers 
ondervonden hiervan ook onmiddellijk de weerslag: ze werden gewoon 
voorlopig geschorst7. 
 In feite was de sfeer tussen de Franse en Belgische monetaire delegatie 
al voor de Belgische overgave grimmiger geworden.  Naarmate de militaire 
berichtgeving uit België en uit Noord-Frankrijk ongunstiger klonk, werden de 
Fransen inderdaad minder en minder tegemoetkomend tegenover de Belgen.  
0p 23 mei al, nog voor de zware beschuldigingen gevallen waren, lieten de 
Franse vertegenwoordigers duidelijk verstaan dat er geen sprake kon zijn van 
een autonome Belgische economische entiteit, zoals De Schryver, Janssen en 
Gutt die hadden opgevat8 (‘la préoccupation essentielle de notre côté était toujours 
d’utiliser au maximum les éléments émigrés de notre patrimoine économique en vue 
d’économiser au maximum les avoirs de notre encaisse or’ 9).  De oprichting van zulke 
entiteit had inderdaad eigen inkomsten voor de Belgische overheid kunnen 
creëren, waardoor ze minder bij de Franse bondgenoot had moeten lenen.  In 
een extreme noodtoestand had de Belgische regering de activa van deze entiteit 
zelfs geheel of gedeeltelijk kunnen confisqueren en er de oorlog mee helpen 
financieren.  Zonder veel discussie van de Franse kant werd het hele idee 
gewoon van de tafel geveegd. 
 Andere moeilijkheden volgden.  Op 25 mei werd door de Franse 
regering een decreet uitgevaardigd, waarbij alle activa van uitgeweken Belgische 
bedrijven werden geblokkeerd.  De activa van de Bank, in bewaring gegeven in 
de succursalen van de Banque de France te Mont-de-Marsan, Tarbes en 
Toulouse, vielen onder deze maatregel10.  Als gevolg daarvan kon niets meer 
van de reserve aan bankbiljetten worden opgenomen: een catastrofale situatie 
zowel voor de Bank als voor de Schatkist. 



Frankrijk en de monetaire crisis (mei-juli 1940) 99 

 Het ergste moest nog komen11.  Na het nieuws van de Belgische 
capitulatie op 28 mei besliste gouverneur Fournier unilateraal dat vanaf de 
volgende dag de Belgische vluchtelingen nog maximaal 500 Belgische frank per 
persoon per halve maand (maximaal 1.000 Belgische frank per gezin) mochten 
omwisselen in Frans geld12 .  Voorts deelde hij diezelfde 28 mei aan Janssen 
mede dat, volgens de beschikbare gegevens, de Belgische vluchtelingen tot nu 
voor een bedrag van 1,2 miljard Belgische frank bankbiljetten ter omwisseling 
hadden aangeboden.  Globaal hadden ze daarvoor tegen de officiële 
wisselkoers een bedrag van 1.732,8 miljoen Franse frank ontvangen.  De 
Banque de France eiste een onmiddellijke aanzuivering in goud en had 
besloten ongeveer 36.397 kilogram fijn goud af te nemen van de Belgische 
goudreserve, die in de Franse succursalen van Libourne en Bordeaux was 
gedeponeerd.  Op 4 juni zou ze, voor het aanleggen van een provisie van 
300 miljoen Franse frank ter dekking van omwisselingen waarvan de preciese 
inlichtingen nog niet waren binnengekomen, aanvullend nog ongeveer 6.301,5 
kilogram fijn goud van de reserve afnemen.  Bij het afsluiten van de conventie 
op 9 juni zou een voorlopig laatste provisie van 100 miljoen Franse frank 
worden geëist, eveneens met goud aan te zuiveren13.  Daar de Banque de 
France haar berekening voor de eerste twee aanzuiveringen baseerde op de 
koers van 144,4 Franse frank voor 100 Belgische frank en de Bank in haar 
comptabiliteit nog steeds de pariteitskoers van de vooroorlogse muntpariteit 
hanteerde (143,425 Franse frank voor 100 Belgische frank), boekte de Bank 
daarbij een wisselverlies van eerst 8.151.922,03 en daarna van 1.417.577,88 
Belgische frank14. 
 Janssen geraakte in paniek.  Hij vreesde voor een nog strenger Frans 
optreden in de nabije toekomst en wilde in dit onzekere monetaire landschap 
de verantwoordelijkheid gedeeld zien.  Hij verstuurde nog dezelfde dag, 28 mei 
dus, een telegram naar de Belgische ambassade te Londen: ‘Pour Ministre Gutt - 
stop - Confirme:  votre présence ici me paraît indispensable dans le plus bref délai’.  Geen 
reactie van Gutt.  Janssen verstuurde de volgende dag een tweede telegram: 
‘C’est en France que doivent vivre les Belges du dehors - stop - Etablir les bases financières 
est la question la plus urgente  - stop - Vous seul pouvez le faire et ici seulement’ 15.  
Baudewyns was zich ook bewust van de schaduw die over de goudreserve hing 
en telegrafeerde van zijn kant op 30 mei en 1 juni naar Ansiaux te Londen om 
het omwisselen van Belgisch geld in ponden sterling zoveel veel mogelijk aan 
banden te leggen: ‘Echanges billets belges doivent être sévèrement limités’16. 
 Gutt keerde naar Parijs terug op 29 mei.  De dag daarop startten de 
onderhandelingen en die beloofden hard te zijn.  Aan Belgische zijde traden 
Gutt, Janssen, Baudewyns, Smeers en Van Heurck als onderhandelaars op, aan 
Franse zijde Lamoureux en Fournier, Rueff, Couve de Murville en Bolgert.  
Drie hoofdthema’s stonden op de agenda: de muntpariteit, de onderlinge 
kredietverlening en de beschikking over de door de vluchtelingen 
meegebrachte deviezen, effecten en waarden.  Vanaf het begin was het 
duidelijk dat de Fransen de regels zouden dicteren en aan de Belgen weinig 
terrein zouden prijsgeven.  ‘Evidemment’, schreef Gutt naar Theunis, ‘plus de 
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cadeaux;  plus de déclarations de Saint-Adresse pour les réparations’17.  Smeers was even 
negatief en schreef: ‘Après la reddition de l’armée belge, la France ne voulait plus 
admettre que le franc belge eût une valeur supérieure au franc français’18.  De Fransen 
vertrokken van het standpunt dat België sinds de capitulatie in een uiterst 
zwakke positie stond: het had de oorlog verloren en was een bezet gebied 
geworden.  De economie was een puinhoop en zou, onder de bezetting sowieso 
niet meer kunnen bijdragen tot de oorlogsinspanning van de geallieerden19.  
Zelfs als België er nog aan dacht de strijd voort te zetten, waar zou het, buiten 
Frankrijk, de middelen halen om het te doen?  In een lang aanslepende oorlog, 
en zo zag het ernaar uit, zou België nog gedurende een lange tijd volledig van 
Frankrijks steun afhankelijk zijn20.  De waarde van de Belgische frank had geen 
economische basis meer en was nu in ieder geval overgewaardeerd tegenover 
de Franse munt21. 
 De Fransen eisten daarom dat de waarde van de Belgische en de Franse 
munt gelijk gesteld zou worden, wat neerkwam op 100 Franse frank = 
100 Belgische frank en niet meer 144,4 Franse frank = 100 Belgische frank.  
Dit betekende een devaluatie van de Belgische tegenover de Franse munt met 
30,75 procent.  Volgens het voorlopige Frans-Brits-Belgische akkoord van 
14 mei moest het pond sterling bij die regeling aansluiten, zodat de Belgische 
frank ook tegenover het pond op een evenredige manier zou devalueren (de 
koers zou worden gewijzigd van 1 pond sterling = 120 Belgische frank naar 
1 pond sterling = 176,625 Belgische frank).  Het omwisselen tegen deze 
officiële koersen zou geschieden via de daartoe gemachtigde organen of 
instellingen: wat Frankrijk betrof via het Fonds de Stabilisation; wat Groot-
Brittannië betrof via het Exchange Equalisation Fund en voor België via de Bank 
in haar functie van rijkskassier22. 
 
Op zoek naar de schuldigen 
 
 Gutt, Janssen en Baudewyns vonden het voorstel van de brutale 
devaluatie een vernedering voor België en een ernstige deuk in hun persoonlijk 
prestige.  In de gegeven omstandigheden moesten ze er wel mee akkoord gaan.  
Kauch beweert zelfs - en hierbij baseert hij zich op het verslag van de Franse 
onderhandelaar Bolgert - dat de Belgen de initiatiefnemers van de devaluatie 
zijn geweest23.  Volgens Bolgert zagen de Belgische onderhandelaars grote 
voordelen in een devaluatie van de Belgische frank.  Bovenaan de lijst van de 
voordelen stond vanzelfsprekend de vrijwaring van de goudreserve24.  Hier 
bevond minister van Financiën Gutt zich inderdaad op dezelfde golflengte als 
Janssen en Baudewyns: alle drie waren ze overtuigd dat de devaluatie, samen 
met de sinds 28 mei opgelegde strenge omwisselingslimieten, de omzetting van 
Belgisch naar Frans geld zou verminderen en zodoende de goudreserve zou 
beschermen25.  Het wellicht te vlug accepteren van de devaluatie was een 
vernedering, maar moest die niet tegen het licht gezien worden van de harde 
opstelling van de Fransen sinds 25 mei? 
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 Kauch citeert als tweede voordeel de vermindering van de 
overheidsuitgaven.  Dit argument klinkt weinig geloofwaardig.  Belgische 
overheidsaankopen van goederen en diensten in Frankrijk, in het Franse 
imperium en ook in Groot-Brittannië en in het Britse imperium zouden, in 
termen van Belgisch geld, in ieder geval duurder worden.  Wel bracht de 
nieuwe wisselkoers geen extra uitgaven mee voor de uitbetaling van salarissen, 
pensioenen en uitkeringen aan de vluchtelingen26.  Het monetaire akkoord 
bevatte immers een clausule, waarbij de Belgische regering instemde om 
voortaan alle betalingen uitsluitend met Frans geld uit te voeren27.  De 
toepassing van die clausule impliceerde geen meeruitgave.  Daar de Franse 
frank nu officieel gelijkgesteld werd met de Belgische, kon de overheid haar 
uitkeringen nominaal op het vroegere peil handhaven, wat ze effectief ook zou 
doen.  De weddetrekkenden, gepensioneerden en andere uitkerings-
gerechtigden werden de dupe van deze regeling.  Wanneer ze, voor de 
afsluiting van het akkoord, een loon of een uitkering van 100 Belgische frank 
ontvingen en die som in de bank lieten omwisselen, kregen ze een bedrag van 
144,4 Franse frank in handen.  Na het akkoord bleven de uitbetaalde lonen en 
uitkeringen nominaal onveranderd, met dit verschil dat ze nu uitgedrukt 
werden in Franse franken, gelijkgesteld met Belgische franken: de begunstigden 
kregen nu nog slechts 100 Franse frank in handen, terwijl ze voordien voor 
dezelfde prestatie of uitkering, na omwisseling, 144,4 Franse frank ontvingen.  
Zij waren het die uiteindelijk de rekening van de devaluatie gepresenteerd 
kregen: hun koopkracht daalde plots met 30,75 procent. 
 De regering en de Bank zouden de nadelige ontwikkeling in de 
koopkracht van de Belgische frank, als gevolg van de devaluatie, 
dedramatiseren door te argumenteren dat de Belgische frank in feite 
overgewaardeerd was en dat de ambtenaren en gepensioneerden hierdoor in 
Frankrijk werden bevoordeeld in vergelijking met hun collega’s in België28.  Dit 
was een weinig steekhoudend argument, indien men in overweging neemt dat 
nauwelijks drie weken voordien de wisselkoers op de vrije markten nog 
genoteerd stond op 173 Franse frank voor 100 Belgische frank, en dat een 
week later die koers werd gereduceerd tot de officiële koers van 144,4 Franse 
frank voor 100 Belgische frank om de zogenaamde overwaardering van de 
Belgische frank te elimineren.  Een nieuwe devaluatie met 30,75 procent, 
nauwelijks twee weken later, kon onmogelijk nog worden gerechtvaardigd met 
eenzelfde argument van overwaardering, zeker niet op grond van een 
onevenwicht in de koopkrachtpariteit.  Politieke redenen haalden het ook niet 
meer, want de militaire situatie in Frankrijk was op dat ogenblik verre van 
briljant te noemen. 
 Het argument van de Banque de France dat zijzelf geen enkel voordeel 
uit de devaluatie haalde, strookte niet met de werkelijkheid29.  Bij het wisselen 
van Belgisch in Frans geld moest de Banque de France nu niet meer 
144,4 Franse frank uitgeven voor iedere aangeboden 100 Belgische frank, maar 
nog slechts 100 Franse frank.  Zou ze Franse franken, in handen van de Bank, 
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tegen goud hebben moeten herinkopen, dan zou ze onder de nieuwe 
voorwaarden heel wat minder goud hebben moeten afstaan dan voordien. 
 Wie ligt aan de basis van de tweede devaluatie?  Volgens Bolgert, hierin 
gevolgd door Kauch, zijn het de Belgische politieke en monetaire autoriteiten 
zelf; eenvoudig, omdat zij er het meeste voordeel bij hadden.  Tracht men zich 
te verplaatsen in de sfeer van deze dramatische dagen, voor beide partijen hier 
in beeld, en tracht men dan nog terug te grijpen naar waar Gutt en de Bank in 
hun carrière steeds voor hadden gevochten, dan is de Bolgert-Kauch 
hypothese moeilijk te onderschrijven.  De Belgen waren ervan overtuigd dat zij 
op het moment van de onderhandelingen geen zwaar gewicht in de ‘balance of 
power’ betekenden.  Ze waren murw geslagen door de capitulatie, door de 
onterechte aanvallen op het Belgische leger, en in de chaos van de vlucht naar 
Frankrijk, het land waar ze een toevlucht hadden gezocht, werden ze met de 
vinger gewezen als verraders.  Het is dus meer dan waarschijnlijk dat de 
Fransen de aanpassing van de muntpariteit aan de Belgen hebben opgelegd en 
dat de Belgen, in de gegeven omstandigheden, geen weerstand hebben kunnen 
opbouwen tegen een dergelijk akkoord.  De actoren aan Belgische zijde, Gutt 
en Janssen, waren vanuit ideologisch zowel als vanuit theoretisch standpunt 
grote voorstanders van een stabiele munt en principiële tegenstanders van 
iedere vorm van devaluatie. 
 Voorts beweert Janssen, in het rapport over zijn activiteit tijdens de 
maanden mei en juni 1940, dat hij bij de onderhandelingen van begin juni zou 
hebben aangedrongen om de wijziging van de wisselkoers uit te stellen, met het 
argument dat de ongunstige situatie van de Belgische frank mogelijk slechts 
van voorbijgaande aard zou zijn30.  Gutt, van zijn kant, zou bij de 
voorbereiding van de naoorlogse monetaire hervorming een zo sterk mogelijke 
Belgische munt als uitgangspunt nemen.  Veelzeggend is ten slotte het feit dat 
Gutt en Janssen, na de Franse nederlaag, nauwelijks drie weken na de 
devaluatie van 9 juni, onmiddellijk getracht hebben die devaluatie ongedaan te 
maken, en daarin ook zijn geslaagd31.  Wel kan niet worden geloochend dat de 
Belgische onderhandelaars zich met het zogenaamde ‘Diktat’ van de Fransen 
gemakkelijk akkoord hebben verklaard: de paniek van Janssen over de bitsige 
houding van de Fransen tegenover de Belgen en de collectieve angst voor het 
verlies aan goud hebben hier ongetwijfeld een rol gespeeld.  De Belgische 
onderhandelaars hielden bij deze toegeving echter te weinig rekening met het 
zeer ongunstige effect van de monetaire maatregelen op het lot van de massa’s 
Belgische vluchtelingen: een veronachtzaming die veel frustratie en kritiek zou 
genereren. 
 Betreffende de kredietverlening werd tussen Frankrijk en België tijdens 
de onderhandelingen van einde mei 1940 overeengekomen dat de regeringen 
elkaar voor de duur van de oorlog een interestvrije kredietlijn zouden toestaan 
van respectievelijk 1 miljard Franse frank en 1 miljard Belgische frank voor 
aankopen binnen België of Belgisch Kongo en binnen Frankrijk of het Franse 
imperium.  Zou de kredietlijn worden overschreden, dan zouden voor dat 
bedrag schatkistbons met een interestvoet van 3 procent worden overge-
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maakt32.  Tussen Groot-Brittannië en België zouden voor aankopen binnen het 
Britse imperium en binnen België of Belgisch Kongo analoge voorwaarden 
gelden33.  Met betrekking tot de financiering van de oorlogsinspanning, voor 
zover die moest geschieden met goud, dollars of daarmee gelijkgestelde 
deviezen, werd overeengekomen dat de Belgische regering een rechtmatig deel 
zou bijdragen in de kosten ervan: ‘les Gouvernements français et britanniques ayant 
convenu de partager équitablement entre eux les charges de la guerre en or, en dollars ou en 
devises assimilables au dollar, le Gouvernement belge accepte de prendre également une part 
proportionnelle équitable dans la répartition de ces charges’ 34. 
 België kwam, wat zijn deel betrof in de gezamenlijke oorlogsinspanning, 
met Frankrijk concreet het volgende overeen: alle Belgische overheidsschulden 
tegenover Frankrijk zouden aan het einde van iedere maand voor de helft met 
goud, dollars of daarmee gelijkgestelde deviezen worden aangezuiverd.  Voor 
de andere helft zouden ze over de afgesproken kredietlijn lopen35.  Eenzelfde 
regeling werd in een aparte overeenkomst vastgelegd voor de samenwerking 
tussen België en Groot-Brittannië.  Beide regelingen zouden bovendien 
wederkerig zijn.  Deze laatste stipulatie was in de gegeven omstandigheden, 
wat Frankrijk betreft, weinig relevant.  Pogingen van Gutt om de Belgische 
overheidsuitgaven binnen het Franse imperium volledig via de kredietfaciliteiten 
te laten lopen, mislukten.  Ook met zijn verzoek om op zijn minst de militaire 
uitgaven binnen het Franse imperium volledig met kredieten te financieren, werd 
geen rekening gehouden36. 
 In artikel 3 van het Frans-Belgische financiële akkoord, werd nog, als 
een adder onder het gras, een bepaling ingelast waarbij de omwisseling van 
Belgisch in Frans geld door de vluchtelingen buiten de regeling van de 
kredietfaciliteiten viel: de herinkoop van de Belgische biljetten door de Bank 
moest dus volledig met goud worden vereffend37.  In principe zou ook hier de 
wederkerigheid moeten spelen, maar in het door beide gouverneurs 
ondertekende uitvoeringsprotocol van 7 juni 1940 was die wederkerigheids-
clausule weggelaten, zodat de Banque de France zich later aan die 
wederkerigheid niet gebonden zou voelen38.  Ten slotte moest de Belgische 
regering nog aanvaarden dat Belgische banken hun activiteit op Frans 
grondgebied zouden staken39. 
 Toen Ingenbleek later de tekst van de akkoorden van 7 juni onder ogen 
kreeg, zou hij hierop, in een discussie met Janssen, felle kritiek uiten.  Niet 
alleen de inhoud was een toegeving over de hele linie maar zelfs de vorm 
miste, gewild of ongewild, de nodige rigueur.  De formulering van de algemene 
clausule was zo vaag en de concrete uitwerking ervan zo ruim gesteld dat 
hiermee de deur wagenwijd werd opengezet voor een regelrechte plundering 
van de goudreserve door de Franse of de Britse regering, zo niet door beide.  
Bovendien vond Ingenbleek dat, wanneer het om beslissingen ging over vitale 
zaken als de goudreserve van de Bank, de minister het directiecomité vooraf 
had moeten consulteren40.  Ook directeur-generaal van de Schatkist Smeers, 
die normaal voor honderd procent achter zijn minister stond, spaarde zijn 
kritiek op het Brits-Belgische akkoord van 7 juni niet: naar zijn mening kon de 
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Britse regering, op grond van de overeenkomst, van België goud opeisen ‘dont 
il fixerait le montant selon son plaisir, sous prétexte de continuer la lutte’41. 
 Ansiaux daartegenover, verdedigde in een later schrijven het Frans-
Belgische akkoord van 7 juni 1940.  Door deze overeenkomst kon de Belgische 
regering, volgens Ansiaux, haar uitgaven in Frankrijk en in het Franse 
imperium betalen met Franse munt en kon ze ook buitenlandse deviezen met 
Franse munt aankopen.  Aankopen van Franse munt en van deviezen moest ze 
wel voor de helft aan het einde van iedere maand met goud aanzuiveren, maar 
voor de andere helft kon ze die op krediet verwerven.  Zonder de akkoorden 
had de Belgische regering die aankopen volledig en onmiddellijk met goud 
moeten betalen.  De goudreserve van de Bank werd, volgens Ansiaux, dus 
door de ‘verguisde akkoorden’ voor een deel beschermd voor de duur van de 
oorlog.  Te gemakkelijk wordt vergeten dat de regering er op dat ogenblik nog 
aan dacht een leger van 250.000 à 300.000 manschappen te kunnen inzetten in 
Frankrijk tegen de Duitsers42. 
 Wat het laatste punt van de agenda betrof, namelijk de beschikking over 
de door de vluchtelingen binnengebrachte waarden, kon België enig succes 
boeken.  Frankrijk, en ook Groot-Brittannië, verklaarden zich akkoord deze 
niet te zullen opeisen.  Ze bleven dus beschikbaar voor een eventuele opeising 
door de Belgische regering43.  Gutt trachtte dit akkoord door te trekken naar 
de in Frankrijk en Engeland geblokkeerde goudreserves en onder meer de 
deblokkering te eisen van de bezittingen van de Bank in de succursalen van de 
Banque de France in Tarbes, Toulouse en Mont-de-Marsan44.  Voorlopig 
tevergeefs. 
 Op 30 mei waren de grote lijnen van het akkoord al vrij duidelijk 
uitgetekend45.  Tijdens de eerstvolgende dagen moesten in feite nog slechts de 
details worden vastgelegd, zodat men in principe spoedig tot een 
ondertekening kon overgaan.  Twee onvoorziene omstandigheden verstoorden 
de gang van zaken.  Heel onverwacht verklaarde minister van Koloniën Albert 
De Vleeschauwer zich tegen de overeengekomen wisselkoersen.  Hij 
argumenteerde dat Belgisch Kongo geen militair bezet gebied was en dat er dus 
geen enkele reden kon worden aangedragen om over een verzwakking van de 
internationale positie van de Kongolese munt te spreken46. 
 De minister had contact opgenomen met de vertegenwoodigers van de 
Belgische koloniale maatschappijen, waarvan vele vanuit Brussel naar 
Bordeaux waren uitgeweken47.  Hij consulteerde er ook de vertegenwoordigers 
van de Banque du Congo Belge.  Het advies was unaniem: niemand kon 
akkoord gaan met een devaluatie van de Kongolese frank.  Voor de Banque du 
Congo Belge zou de devaluatie een drastische vermindering van haar 
werkmiddelen meebrengen bij haar aankopen in buitenland.  Voor de koloniale 
maatschappijen zouden de in te voeren voedingsmiddelen plots duurder 
worden en de kosten voor het levensonderhoud van de inheemse arbeiders 
opdrijven.  Daartegenover stond wel dat de lagere koers van de Kongolese 
frank de export zou vergemakkelijken.  In de gegeven omstandigheden zou dit 
geen doorslagevend argument zijn: de internationale vraag naar grondstoffen 
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zou zeker blijven stijgen, wat eventuele prijsverhogingen mogelijk zou maken.  
Wie daar evenwel het voordeel van zou innen, was nog niet zo zeker.  De 
gouverneur-generaal van de kolonie had immers een extra belasting in het 
vooruitzicht gesteld, waardoor alle verhogingen van de Kongolese 
uitvoerprijzen zouden worden afgeroomd en de winsten daaruit voortvloeiend 
naar de koloniale Schatkist zouden worden overgeheveld48. 
 Na heel wat discussie wisten de ministers Gutt en Spaak hun collega 
over de streep te trekken en beloofde De Vleeschauwer de wisselpariteit tussen 
de Kongolese en de Belgische frank niet te verbreken: de kolonie zou het 
moederland volgen.  Op dat ogenblik belette een tweede spelbreker de 
overeenkomst definitief af te ronden.  De Franse regeringswissel van 4-5 juni, 
maakte een nieuwe tafelronde noodzakelijk, zodat pas tegen de avond van 
7 juni de redactie van het Frans-Belgische en het Brits-Belgische monetaire 
akkoord kon worden afgerond. 
 Het Frans-Belgische akkoord werd op 9 juni te Parijs ondertekend door 
Gutt en door de nieuwe Franse minister van Financiën Yves Bouthillier.  Het 
Brits-Belgische akkoord werd op dezelfde dag, eveneens te Parijs, ondertekend 
door de ambassadeur van België in Frankrijk, in naam van de Belgische 
regering, en door Sir Campbell, ambassadeur van Groot-Brittannië in 
Frankrijk, in naam van de Britse regering49. 
 De akkoorden voorzagen dat de nieuwe muntpariteiten vanaf 10 juni 
van toepassing zouden zijn.  De omwisseling van Belgisch in Frans geld werd 
versoepeld: de limieten werden opnieuw opgetrokken tot een maximum van 
2.000 Belgische frank per persoon per halve maand (met een maximum van 
5.000 Belgische frank per gezin)50.  In Groot-Brittannië werd geen verandering 
aangebracht in de voorheen gestelde limiet: de omwisseling van Belgische 
franken naar Engelse ponden bleef vastgepind op 10 pond sterling per persoon 
per week51.  Daarnaast ondertekenden Gutt en Bouthillier nog op 7 juni een 
overeenkomst waarin de voorwaarden van de onderlinge kredietfaciliteiten 
tussen België en Frankrijk concreet werden vastgelegd52.  Janssen en Fournier 
onderschreven deze akkoorden, wat de uitvoering ervan betrof door de Bank 
en door de Banque de France. 
 Op 8 juni parafeerden Janssen en Cobbold een memorandum om een 
analoge samenwerking tussen de Bank en de Bank of England te initiëren53.  
Het Brits-Belgische akkoord inzake de onderlinge kredietverlening en hun 
respectieve bijdrage tot de oorlogsinspannning zou, wegens de gewijzigde 
politieke omstandigheden, geen begin van uitvoering kennen54.  In 
Leopoldstad verklaarde gouverneur-generaal Pierre Ryckmans op 21 juni bij 
ordonnantie de nieuwe gedevalueerde wisselkoers van de Kongolese frank 
tegenover de Franse en Britse munt van toepassing55. 
 De nieuwe Frans-Belgische muntpariteit van 100 Franse frank voor 
100 Belgische frank zou niet overal tegelijkertijd worden toegepast.  Nauwelijks 
één dag na de ondertekening van het monetaire akkoord, waren de Duitse 
troepen Parijs zo dicht genaderd, dat de Franse regering zich verplicht zag naar 
Bordeaux uit te wijken.  De Belgische regering had zich via Le Havre in 
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Poitiers gevestigd, maar werd na enkele dagen door de Franse autoriteiten 
verzocht naar Sauveterre-en-Guyenne te verhuizen, een klein plaatsje in de 
omgeving van Bordeaux.  Het uitwijken van stad naar stad, steeds verder 
zuidwaarts, en de algemene verwarring die ermee gepaard ging verergerden de 
communicatiestoornissen zodanig dat er van een vlotte doorstroming van het 
nieuws over de monetaire akkoorden en de concrete instructies over de 
toepassing ervan geen sprake was.  De nieuwe pariteiten werden in de éne 
plaats vroeger toegepast dan in de andere en dan vaak nog op een ongelijke 
wijze56. 
 
Emotie en frustratie bij de Belgische vluchtelingen 
 
 De Belgische vluchtelingen, waarvan velen het financieel sowieso niet 
breed hadden, reageerden boos op de nieuwe monetaire maatregelen (‘l’émoi fut 
considérable’)57.  Ze moesten niet alleen de ellende trotseren van hun uitwijking, 
de vijandige houding van de Fransen sinds de capitulatie van het Belgische 
leger over zich heen laten gaan, maar bovendien werden ze, en dan nog wel 
voor een tweede keer, geconfronteerd met een drastisch wisselkoersverlies.  
Dat ze dit laatste aan de eigen regering te danken hadden, zat hen het meest 
dwars.  Zodra de eerste groepen Belgische vluchtelingen, begin mei, de Franse 
grens waren overgestoken, werd de koers van de Franse frank  vastgesteld op 
het peil van de officiële Belgisch-Franse muntpariteit, dit wil zeggen ver 
beneden de koers op de vrije markt.  Dit werd al aangezien als een eerste factor 
van onrechtmatig aangedaan wisselkoersverlies, een arbitraire overheids-
beslissing ten koste van de Belgische bevolking58.  Door de devaluatie van 
7 juni werden de vluchtelingen opnieuw met een aanzienlijk, en naar hun 
opvatting, onrechtmatig, wisselkoersverlies opgezadeld, met hieraan verbonden 
een sterk beknotte mogelijkheid tot omwisseling van Belgisch in Frans geld59.  
Deze laatste maatregel vergemakkelijkte het leven van de Belgische 
vluchtelingen niet in een toch vrij vijandige omgeving. 
 Het regende dan ook klachten van mensen in financiële moeilijkheden60.  
Tegelijkertijd steeg bij allen de verontwaardiging ten overstaan van de 
verantwoordelijke autoriteiten.  De combattieve houding, die de regering voor 
de inval had gepropageerd en die haar hele evacuatiepolitiek had geïnspireerd, 
werd in de huidige situatie ervaren als een complete vergissing, waarvan de 
hoge kosten, via de devaluatie, werden doorgeschoven naar de zwaar getroffen 
massa vluchtelingen.  Vice-gouverneur Ingenbleek, op dat ogenblik in Mont-
de-Marsan, sprak van een algemene ‘consternatie’ bij de Belgen: de devaluatie 
werd beschouwd als ‘une contribution de guerre de 44 (sic) pour cent’, die door een 
eenzijdige beslissing van de regering aan het geheel van de vluchtelingen werd 
opgelegd61.  Het argument dat de devaluatie een maatregel was om de 
goudreserve van de Nationale Bank te beschermen, werd of niet begrepen of 
met scepsis onthaald.  In Kauchs interpretatie luidde het: ‘le public ne pouvait ni 
comprendre ni admettre aisément les raisons qui avaient « dicté » cette dévaluation’ 62.  
Volgens Pierre d’Ydewalle, kabinetschef van Pierlot, gingen sommigen zo ver 
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de regering ervan te beschuldigden, dat ze, via de devaluatie, de goudreserve 
wilde vrijwaren om er later zelf mee aan de haal te gaan63.  Dergelijke absurde 
uitlatingen bewijzen hoe stuurloos en emotioneel de vluchtelingen reageerden 
op de golf van nieuwe regeringsmaatregelen, die hen in flarden overspoelde. 
 De regering en de Bank schrokken van de enorme emotionele schok, 
die de devaluatie uitlokte bij de Belgische bevolking in Frankrijk.  Gutt en 
Janssen zetten zich onmiddellijk in om de devaluatie ongedaan te maken64.  Ze 
kregen hiertoe de kans na de Franse nederlaag en het daarop volgende Frans-
Duitse vredesbestand van 22 juni.  Voor Gutt was het herwinnen van het 
vertrouwen in zijn beleid een ‘must’.  Hij had zich in de jaren dertig opgewerkt 
tot de nationale verdediger van een sterke en stabiele Belgische frank, hetgeen 
hem in conflict zou brengen met Paul Van Zeeland, die achter Gutts rug een 
devaluatie van 28 procent had voorbereid.  Hoe zou Gutt zijn imago kunnen 
handhaven indien bekend werd dat hij in juni 1940, als minister van Financiën, 
de Belgische frank niet met 28 procent maar met 30,75 procent had 
gedevalueerd.  Hij stond zeker onder zware druk van de Fransen, maar toch 
bleef de vraag hangen of hij zich wel vastberaden genoeg had verzet65.  Die 
misvatting moest zo vlug mogelijk worden rechtgezet.  Aanvankelijk scheen de 
strategie van de regering en de Bank in de goede richting te evolueren, maar de 
massale terugkeer van de vluchtelingen naar België, die parallel verliep met de 
razendsnelle bezetting van het Franse grondgebied, schoof nieuwe problemen 
naar de voorgrond, die een gunstig verloop van de onderhandelingen 
doorkruisten. 
 Op 25 juni confereerden Janssen en Gutt samen over de te volgen 
strategie om de devaluatie van 7 juni ongedaan te maken66.  Naar beider 
opvatting waren er doorslaande argumenten voorhanden voor een herroeping.  
De Fransen hadden indertijd gesteld dat de devaluatie van de Belgische frank 
onvermijdelijk was omdat na de Duitse bezetting de Belgische munt geen 
stevig economisch en politiek draagvlak meer had.  Ditzelfde argument kon nu 
ook tegen Frankrijk worden gehanteerd: de Franse economie was een 
puinhoop en bovendien zou het land voor een groot deel worden bezet door 
het Duitse leger.  Er was nog een tweede belangrijke reden: Frankrijk had zijn 
eis destijds ook gesteund op de veronderstelling dat België gedurende lange tijd 
economisch en financieel van Frankrijk afhankelijk zou blijven, wilde het zijn 
oorlogsinspanning op Frans grondgebied kunnen voortzetten.  Die hypothese 
was nu eveneens door de feiten achterhaald67. 
 Op 26 juni had Janssen te Bordeaux een onderhoud met gouverneur 
Fournier om het Belgische standpunt toe te lichten.  Een dag later, op 27 juni, 
zetten Smeers en Kauch, de bespreking voort68.  De overeengekomen pariteit 
van 7 juni moest vanzelfsprekend herroepen worden, de redenen hiervoor 
waren overduidelijk.  Daarenboven hadden de Belgische onderhandelaars ook 
het voordeel voor ogen dat de overheid en de Bank zouden halen uit het 
ongedaan maken van de devaluatie.  Naast persoonlijk prestige ging het ook 
om geld.  Voor elke 100 Franse frank, die de vluchtelingen na hun terugkeer 
uit Frankrijk ter omwisseling zouden aanbieden, zou de Bank geen 
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100 Belgische franken moeten uitgeven maar slechts 69,25 Belgische franken, 
in geval de vroegere koers van 144,4 Franse frank = 100 Belgische frank zou 
worden hersteld. 
 De Banque de France, na belangrijke toegevingen van Belgische zijde, 
kon instemmen met het voorstel tot herstel van de vroegere pariteit69.  Op 
1 juli werd hierover een voorlopig akkoord bereikt, waarvan de inhoud op 
3 juli in een korte samenvatting door Fournier aan Janssen werd toegezonden.  
Janssen was intussen met Gutt te Vichy in contact geweest en liet op 7 juli per 
brief weten dat hij de voorwaarden in principe onderschreef, maar dat 
bepaalde punten van het voorlopige akkoord toch nog wat bijgestuurd 
moesten worden.  Voorts stelde hij vast dat drie belangrijke kwesties niet in de 
tekst waren opgenomen, namelijk de datum van inwerkingtreding van de 
nieuwe pariteit, de aanpassing van de koers van het pond sterling aan de 
nieuwe Frans-Belgische koers, ten slotte de aanpassing van de Kongolese frank 
aan de nieuwe regeling.  Janssen kon de onderhandelingen zelf niet meer 
opnemen, daar hij op het punt stond via Vichy naar België terug te keren, maar 
hij vertrouwde de afronding van het akkoord toe aan Gutt en Smeers.  Beiden 
verbleven trouwens sinds begin juli, samen met de hele Belgische regering, te 
Vichy in onbezet Frankrijk en waren vertrouwd met de materie70.  Gutt en 
Smeers maakten onmiddellijk werk van hun opdracht, met als gesprekspartners 
aan Franse zijde Deroy, directeur-général du Mouvement des Fonds bij het Franse 
ministerie van Financiën en Bolgert, hoofd van de studiedienst bij de Banque 
de France.  De vier kwamen vrij snel tot een definitief akkoord71. 
 Het akkoord werd op 9 juli, als een appendix van het Frans-Belgische 
akkoord van 7 juni, door de ministers van Financiën Bouthillier en Gutt 
ondertekend.  Hierin werd, zoals hierboven gezegd, de Frans-Belgische 
wisselkoers hersteld op het peil van 14 mei, namelijk 144,4 Franse frank voor 
100 Belgische frank.  De naar België terugkerende vluchtelingen en 
ambtenaren kregen toestemming om Frans geld in Belgisch geld om te 
wisselen, met dien verstande dat de omwisseling in Franse banken in Frankrijk 
moest plaatsvinden72.  Bij die gelegenheid moest het aangifteformulier worden 
voorgelegd dat was opgesteld bij de grensoverschrijding, of dat binnen acht 
dagen nadien geregulariseerd was geworden, zoals destijds tussen de regeringen 
was afgesproken.  Het formulier moest het bewijs leveren dat het Franse geld 
was gekocht met Belgische bankbiljetten of met andere deviezen, op het 
ogenblik dat de vluchtelingen Frankrijk waren binnengekomen.  Diegenen die 
geen aangifteformulier konden voorleggen, konden forfaitair een maximum 
van 4.000 Franse frank per persoon (maximum 10.000 Franse frank per gezin) 
omwisselen.  Voorts werd gestipuleerd dat slechts twee derde van de 
aangeboden hoeveelheid Frans geld in Belgische biljetten kon worden 
omgezet, het saldo zou op een bankrekening in Frankrijk worden geblokkeerd.  
Ten slotte werd nog afgesproken dat de Banque de France het recht behield 
om de omwisseling onmiddellijk stop te zetten, zodra zou blijken dat hierdoor 
meer goud aan de Bank moest worden afgestaan dan door de Banque de 
France in goud van de Bank was ontvangen bij de omwisseling tijdens de 
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maanden mei en juni73.  De toegevingen aan de Fransen waren bijgevolg 
substantieel. 
 Het appendix van 9 juli bevatte geen datum van inwerkingtreding.  Gutt 
drong echter sterk aan op een snelle implementatie van het akkoord.  De 
terugkeer van de vluchtelingen was al gestart en de meesten onder hen hadden 
geen enkele notie over wat de autoriteiten overeengekomen waren.  Gutt moet 
dit hebben aangevoeld en hoopte door een radiotoespraak over wat dit 
akkoord inhield de Belgische vluchtelingen te bereiken en hen te helpen uit het 
financieel imbroglio waarin ze zich verstrikt waanden74.  De toespraak bereikte 
waarschijnlijk te weinig mensen, zodat haar impact vrij beperkt bleef.  Wel liet 
Jacques Rueff, eerste vice-gouverneur van de Banque de France, in een brief 
van 17 juli weten dat zijn instelling de nieuwe koers vanaf 10 juli toepaste, maar 
dat was louter theorie.  De concrete instructies verschenen eerst op 21 juli in 
het Franse Staatsblad, zodat de nieuwe koers pas dan een begin van toepassing 
kende, met nadruk op ‘een begin’, want uit de praktijk zou blijken dat, zelfs 
dan nog, de nieuwe koers slechts langzaam en ongelijk werd toegepast. 
 Frankrijk was nu in twee zones opgesplitst, een bezet en een onbezet 
gebied.  De contacten tussen beide waren aan strikte formaliteiten gebonden 
en bleven daarom beperkt.  Bovendien waren de Duitsers gekant tegen het 
overbrengen van biljetten vanuit het bezette naar het onbezette gebied.  Een 
groot deel van de Belgische bankbiljetten, door de vluchtelingen bij het 
binnenkomen in Frankrijk omgezet, was, op instructie van de Banque de 
France, vanuit heel Frankrijk naar de succursale van Bordeaux doorgestuurd.  
Het kon nu niet meer worden geretourneerd naar succursalen in het onbezette 
gebied, zodat daar bij de omwisseling van Frans in Belgisch geld een 
aanzienlijk tekort aan Belgische bankbiljetten ontstond75.  Zelfs in succursalen 
binnen het bezette gebied, waartoe ook Bordeaux behoorde, deden zich 
tekorten voor.  Ook hier waren de communicatiestoornissen de grootste 
hinderpaal76. 
 Al deze factoren zorgden voor chaotische toestanden bij het 
heromwisselen van het Franse geld.  In sommige regio’s was, vanwege de 
gebrekkige informatie, de oude koers nog van toepassing en was het bijgevolg 
vooral voor diegenen die Frans geld hadden opgenomen na 7 juni, een gunstig 
moment om de Franse biljetten te wisselen.  Maar meestal waren er geen 
Belgische bankbiljetten beschikbaar, zodat het Franse geld dan maar mee naar 
huis werd genomen.  De meeste van de vluchtelingen die voor 22 juli waren 
teruggekeerd, dus nog voor het in werking treden van de heromwisselings-
regeling, hadden ook hun overschot aan Frans geld naar België meegenomen77.  
In België waren de voorwaarden voor heromwisseling echter bar slecht: 
aanvankelijk werd namelijk een koers van 200 Franse frank voor 100 Belgische 
frank toegepast.  Vanaf 24 juli werd die koers wel beduidend beter, zonder echt 
gunstig te zijn, namelijk 160 Franse frank voor 100 Belgische frank78.  In 
Franse gebieden waar Belgische bankbiljetten vanaf 22 juli wel voorhanden 
waren en waar vanaf dat ogenblik de nieuwe koers van 144,4 Franse frank voor 
100 Belgische werd toegepast, leden de vluchtelingen die tussen 7 juni en 
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22 juli nog hadden omgewisseld (tegen de koers van 100 Franse frank voor 
100 Belgische frank) opnieuw een aanzienlijk verlies. 
 Heel wat vluchtelingen voelden zich in de laatste etappe van de 
wisselkoersoperaties, die stilaan tot een nachtmerrie waren uitgegroeid, nog 
eens schaamteloos bedrogen.  Wanneer ze, bij het verlaten van Frankrijk hun 
laatste Frans geld wilden omwisselen, bleek dat de Belgische frank veel duurder 
was geworden, dan wat zij er bij de laatste omwisseling voor hadden gekregen.  
Voor de derde maal verloren ze geld bij het omwisselen en voor de derde maal 
blameerden zij de regering en de Bank, die, naar hun mening, tijdens die 
dramatische weken de belangen van de Belgen in Frankrijk totaal hadden 
verwaarloosd.  Senator Van Dieren zou bij zijn interpellatie tijdens de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de Bank te Brussel op 
26 augustus 1940 verwijzen naar die bittere kritiek79.  Toen de voorzitter van 
het Belgische Rode Kruis in Frankrijk arriveerde om mee de repatriëring te 
organiseren, werd hem gevraagd hoe de publieke opinie in België dacht over de 
Belgische regering in Frankrijk.  Zijn antwoord was kort en duidelijk: ‘Messieurs, 
on le vômit’ 80. 
 De beschuldigingen aan de regering en de Bank waren, vanuit het 
standpunt van de gerepatrieerden, wellicht deels terecht, maar ook de Bank zelf 
had grote schade geleden tijdens het tragische avontuur van de Belgische 
vluchtelingen in Frankrijk.  Een voorlopige schatting, door onderdirecteur 
Bastiné op 28 juni 1940 opgemaakt, liet uitschijnen dat de Bank in totaal voor 
circa 2,308 miljard Belgische frank aan goud had afgestaan aan de Banque de 
France, alleen al voor de Frans-Belgische wisseloperaties van mei-juni 194081.  
Daarbij kwam nog dat de Emissiebank te Brussel een grote hoeveelheid Franse 
bankbiljetten in handen kreeg van teruggekeerde vluchtelingen, die bij 
inlevering niet met goud zou worden aangezuiverd door de Banque de France, 
zoals dit wel het geval was wanneer de Banque de France Belgische biljetten ter 
omwisseling aanbood aan de Bank. 
 De aanpassing van de koersen van het pond sterling en van de 
Kongolese frank aan de nieuwe Frans-Belgische koers leidde eveneens tot 
moeilijkheden.  De Bank of England accepteerde de nieuwe Brits-Belgische 
koers van 1 pond sterling = 120 Belgische frank, maar was helemaal niet 
gelukkig met deze opwaardering van de Belgische munt: ze beschouwde ze ‘a 
thorn in the flesh’ 82.  De aanpasssing van de Kongolese frank ging zelfs niet 
door.  Minister De Vleeschauwer weigerde prompt de overeenkomst van 9 juli 
toe te passen op de Kongolese frank.  Hij hield het bij de gelijkstelling van de 
Franse frank en de Kongolese frank en bij de Brits-Kongolese koers van 
1 pond sterling = 176,625 Kongolese frank, zoals die bij het akkoord van 
7 juni waren vastgelegd.  Beide koersen zouden gehandhaafd blijven voor de 
hele duur van de oorlog83. 
 Op het eerste gezicht lijkt De Vleeschauwer, door vast te houden aan de 
gedevalueerde Kongolese koers, totaal inconsistent met zijn al even stugge 
houding van enkele weken voordien, toen hij zich tot het uiterste verzette 
tegen een devaluatie.  Intussen was de situatie echter gewijzigd.  Volgens 
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Ansiaux was de voornaamste oorzaak van De Vleeschauwers weigering om de 
opwaardering van de Kongolese frank te aanvaarden, het uiteenlopen van de 
Franse en Britse koers.  Op de vrije internationale markt bleef, na 7 juni, de 
door beide landen afgesproken vaste verhouding tussen de Franse frank en het 
pond sterling niet gehandhaafd en na de Wapenstilstand deprecieerde de 
Franse munt tegenover het pond sterling nog verder.  De Belgische koloniale 
maatschappijen vreesden de dupe te worden van deze depreciatie, die hun 
Franse tegenspelers op de internationale markten ongetwijfeld in een 
concurrentieel gunstige positie zou plaatsen.  Ze wensten dan ook de gelijke 
koers van de Kongolese en de Franse frank te behouden84. 
 Dergelijke overwegingen speelden ook tegenover Engeland.  Zoals de 
kaarten nu lagen, zagen de Belgische koloniale maatschappijen de 
exportmogelijkheden somber in.  Engeland, de laatste onder de bondgenoten 
om de strijd voort te zetten, zou zeker de invoer van grondstoffen naar het 
continent blokkeren en hierdoor de traditionele afzetmarkten voor de 
Belgische koloniale goederen afsluiten.  Exporteren naar Engeland bleef een 
optie.  Om te kunnen optornen tegen de Britse koloniale maatschappijen, die 
over allerlei voorrechten in het moederland beschikten, was er voor de 
Belgische kolonie maar één wapen: zeer lage prijzen.  Een zwakke Kongolese 
munt zou de export ondersteunen. 
 
Een Bank onder voogdij 
 
 Toen Janssen te Parijs op 20 mei, samen met Gutt, onderhandelde over 
een definitieve Frans-Belgische monetaire conventie, voerde hij tegelijkertijd 
ook besprekingen met zijn collega Fournier van de Banque de France om de 
activiteit van de Bank tijdens haar ballingschap in Frankrijk concreet te 
organiseren.  Zoals uit vorig hoofdstuk blijkt, verliepen de eerste contacten in 
een collegiale sfeer van wederzijds hulpbetoon, de normale procedure in de 
wereld van de centrale banken.  Wanneer duidelijk werd dat de militaire 
operaties de verkeerde richting uitgingen en België, na Nederland, verplicht 
zou worden de wapens neer te leggen, sloeg de stemming om.  De Franse 
regering vaardigde op 25 mei, zonder de minste waarschuwing aan de 
Belgische regering, een decreet uit, waarbij alle deposito’s van geld en andere 
waarden van Belgische ondernemingen, die naar Frankrijk waren uitgeweken, 
geblokkeerd werden85.  De Bank ervoer het decreet als een donderslag bij 
heldere hemel.  Zonder enige verwittiging werd ze onder de voogdij van de 
Franse regering geplaatst en kon ze niet meer autonoom beschikken over haar 
bezittingen en tegoeden.  Zelfs de toegang tot de reserve aan bankbiljetten in 
de kluizen van Mont-de-Marsan, Tarbes en Toulouse werd haar ontzegd. 
 Ook voor de Belgische regering kwam die beslissing totaal onverwacht.  
Ze rekende op de Bank en op haar diensten als rijkskassier en als rijksbankier86.  
Gutt zag zich dus verplicht om onmiddellijk na de ondertekening van het 
Frans-Belgische monetaire akkoord van 9 juni, een krediet van 400 miljoen 
Franse frank aan te vragen bij de Franse regering ten gunste van de Belgische 
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Schatkist87.  Maar niet alleen de regering zat in een impasse, ook de 
dienstverlening van de Bank aan de parastatale instellingen kwam tot een 
volledige stilstand.  Aan de hoofden van deze instellingen werd gezegd zich 
voor financiering te wenden tot de Schatkist.  Ontdaan van haar fundamentele 
functies, restte de Bank nog enkel haar contact met de Banque de France en 
het oplossen van de moeilijkheden rond de omwisseling van Belgisch in Frans 
geld. 
 In feite voorzag het decreet wel in een mogelijkheid tot ontheffing van 
de blokkering.  Deze uitzonderingsmaatregel gold echter enkel voor vennoot-
schappen die na de Duitse inval naar Frankrijk waren uitgeweken en er hun 
zetel hadden gevestigd.  Het was ook geen algemeen geldende maatregel, want 
voor iedere ontheffing was een speciale goedkeuring vereist van de Franse 
regering, en ook van de Belgische regering.  Vanzelfsprekend zette minister 
van Financiën Gutt alles in het werk om voor de Bank de ontheffing zo vlug 
mogelijk in orde te brengen88.  Toch zou het nog tot 19 juni duren vooraleer 
de zaak geregeld was en de Bank terug de beschikking kreeg over haar 
goederen.  De redenen hiervoor liggen voor de hand: de uiterst slechte 
communicatiemogelijkheden, de chaotische militaire en politieke situatie in het 
land en wellicht ook de nog niet weggeëbde ergernis bij sommige Franse 
instanties over de Belgische capitulatie.  België had in die dagen geen overschot 
aan ‘goodwill’ bij zijn zuiderburen. 
 Voor de Bank had het aanslepen van de beslissing over de ontheffing 
catastrofale gevolgen: haar werkzaamheden als rijkskassier en als rijksbankier 
waren tot nul teruggebracht, net zoals haar andere bancaire activiteiten.  Het 
verbod van toegang tot de kluizen, zelfs tot de documenten die er waren 
gedeponeerd, verhinderde het bijhouden van de boekhouding en de normale 
administratieve taken89.  De dagboeken van Ingenbleek en Patoor geven een 
scherp beeld van het verlammende effect dat het decreet sorteerde op de 
activiteit van de Bank, zowel in de centrale diensten van Mont-de-Marsan als in 
de agentschappen in het zuidwesten van Frankrijk.  Het opmaken van de door 
Janssen gevraagde gedetailleerde inventarisatie van de kasvoorraden en 
waarden, bijvoorbeeld, moest worden opgeschort.  De boekhouding kon niet 
meer verder werken aan haar overzicht betreffende de financiële situatie van de 
Bank.  Alle betalingen werden opgeschort, onder meer de uitkering van 
wedden, waardoor vele ambtenaren in financiële moeilijkheden werden 
gebracht.  Zelfs voor kleine, courante uitgaven, zoals de vergoedingen voor de 
in België opgeëiste vrachtwagens en voor de chauffeurs die er mee naar Tarbes 
waren gekomen, moest de Bank verstek laten gaan90. 
 Het stopzetten van elke activiteit begon te wegen op de medewerkers 
van de Bank, die in Tarbes en omgeving rondhingen en niet wisten hoe zich 
nuttig te maken.  De oproep op 18 juni door de Belgische consul te Tarbes tot 
de jongeren tussen 18 en 35 jaar om het Belgische leger te Narbonne te 
vervoegen, werd dan ook bij het personeel van de Bank met geestdrift 
onthaald.  Even groot was de teleurstelling toen bleek dat de legerleiding te 
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Narbonne hen niet kon inschakelen en dat ze na een vermoeiende reis 
onverrichter zake naar Tarbes moesten terugkeren91. 
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Hoofdstuk 5 
 

EEN  STUURLOZE  BELGISCHE  REGERING (juni-augstus 1940) 
 
 
 
 ‘Ils sont à ce point installés dans la guerre, qu'ils ne sauraient plus comment en sortir ’ 
 (J. Romains, Les hommes de bonne volonté, XV, p. 95) 
 
 
 
 
De evacuatie van het Belgische goud uit Frankrijk 
 
 Vanaf het ogenblik, op 10 juni, dat de Franse regering Parijs 
halsoverkop verliet, startte een chaotische wedloop zuidwaarts, van alle 
centrale administratieve diensten.  De regering installeerde zich voorlopig te 
Bordeaux en omgeving, de Banque de France zou zich er bij vervoegen, na een 
kort oponthoud te Saumur, Vichy en Châtelguyon1.  De Belgische regering en 
haar twee- à drieduizend ambtenaren, hadden toen al een hele zwerftocht 
achter de rug.  Ze waren op 23 mei in Poitiers aangekomen en hoopten zich er 
doelmatig te kunnen organiseren.  Nauwelijks drie weken later werd hen 
gevraagd door te steken naar Sauveterre-en-Guyenne, een klein dorp van 
nauwelijks 750 inwoners in de streek van de Gironde, waar zelfs de meest 
elementaire infrastructuur ontbrak.  De Schatkist legde meteen beslag op de 
kleine dorpsschool en installeerde op de schoolbanken haar betaalkantoor.  Ze 
stopte, zoals overeengekomen, haar betalingen in Belgische franken en begon 
voor het eerst haar verrichtingen in Frans geld uit te voeren2. 
 Op het ogenblik dat de Belgische regering Poitiers verliet, verplaatste 
Baudewyns de diensten, die er door de Bank waren opgericht, naar Mont-de-
Marsan 3.  Zijn oorspronkelijk plan was zelf door te reizen naar Saumur, waar 
de Banque de France op dat ogenblik nog verbleef.  Maar dat werd hem sterk 
afgeraden door Fournier, die de toestand er te chaotisch vond4.  Zodra de 
Banque de France naar Bordeaux vertrok, volgde Baudewyns de Fransen 
daarheen, en wel om twee redenen.  Hij wenste vanzelfsprekend in contact te 
blijven met de Banque de France, en dit was in de gegeven omstandigheden 
maar mogelijk door zich zo dicht mogelijk in de buurt te vestigen.  Bovendien 
had Janssen hem de opdracht gegeven zijn oor te luisteren te leggen bij de 
Belgische regering te Sauveterre en vooral zeer attent te zijn wanneer daar een 
eventuele uitwijking naar Engeland ter sprake werd gebracht. 
 Janssen, van zijn kant, had zich, na zijn vertrek uit Parijs, geïnstalleerd in 
Mont-de-Marsan bij de centrale diensten van de Bank.  Van daaruit trachtte hij 
vanaf 15 juni, haast wanhopig gouverneur Fournier te Saumur te bereiken om 
zekerheid te krijgen over de beveiliging van het in bewaring gegeven Belgische 
goud.  Hij telefoneerde, telegrafeerde en stuurde een brief, maar kon Fournier 
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niet bereiken5.  De Banque de France was immers intussen uit Saumur 
vertrokken.  Gutt is waarschijnlijk door Janssen ingelicht geworden over de 
onzekerheid die heerste rond het Belgische gouddepot, want in de kabinetsraad 
van 14 juni te Poitiers suggereerde de minister het Belgische goud dat was 
toevertrouwd aan de Banque de France, en ook het deel dat in de Bank of 
England lag opgeborgen, over te brengen naar de Verenigde Staten6. 
 Fournier had in het begin van juni te Parijs, dit is nog voor de 
ontruiming van zijn diensten naar Saumur, Janssen meegedeeld dat de Franse 
overheid voorstelde het Belgische goud in veiligheid te brengen buiten 
Frankrijk7.  Hij had Janssen gevraagd of hij hiermee akkoord kon gaan en deze 
had als vanzelfsprekend zijn toestemming gegeven.  Zoals later zou blijken, is 
de eventuele evacuatie op dat ogenblik niet in detail besproken geworden, zelfs 
het land van bestemming werd schijnbaar niet vernoemd.  Janssen moet zich 
naderhand toch vragen hebben gesteld over die summiere uitleg bij een toch 
uiterst belangrijke zaak en stuurde op 15 juni volgend telegram aan Fournier: 
‘Vous serais obligé me faire connaître les mesures de sécurité que vous avez prises en ce qui 
concerne nos dépôts déplacés récemment à votre initiative et conformément à notre accord’ 8.  
De Banque de France had, in samenspraak met het ministerie van Financiën, 
toen al beslist de evacuatie door te voeren.  Samen met het Belgische zouden 
ook het Poolse gouddepot dat zich in de succursale van Angoulème bevond, 
en het deel van de Franse goudreserve, dat nog in Brest aanwezig was, overzee 
in veiligheid worden gebracht.  Deze taak werd aan de Admiraliteit van de 
Franse Marine toevertrouwd. 
 De Admiraliteit was slechts bereid de verantwoordelijkheid voor de 
evacuatie op zich te nemen, indien de lading werd afgeleverd in een militaire 
haven met een beschut arsenaal zoals Brest of Lorient.  Het Belgische en 
Poolse goud (met een totaal gewicht van circa 275 ton9) werd op 9 juni per 
trein in 31 spoorwagens van Bordeaux en Angoulème naar Lorient vervoerd.  
Op 11 juni werd het van het station naar het militaire arsenaal overgebracht.  
Op 16 juni aanvaardde de Admiraliteit formeel de opdracht en de 
verantwoordelijkheid voor de evacuatie.  Vanaf ’s morgens 17 juni tot in de 
vroege ochtend van 18 juni, werd de lading op de hulpkruiser ‘Victor 
Schoelcher’ ingescheept.  Nog diezelfde dag werd het anker gelicht10. 
 Michalski, een vertegenwoordiger van de Poolse centrale bank, kreeg 
toestemming om met zijn zoon de reis mee te maken.  Hij was door de Bank 
Polski aangesteld om te waken over de beveiliging van het Poolse goud en over 
de naleving van het akkoord tussen de twee centrale banken om het Poolse 
goud, samen met het Franse, bij een eventuele evacuatie overzee, naar de 
Verenigde Staten of naar Canada te brengen.  Bij het afvaren kreeg kapitein 
Moevus de opdracht koers te zetten naar volle zee en daar te wachten op 
verdere instructies.  Hij was op dat ogenblik, naar zijn zeggen, nog steeds 
onwetend over de eindbestemming van zijn reis11.  Toen de kapitein de 
volgende dag hierover informeerde, kreeg hij de instructie koers te zetten in 
zuidelijke richting naar Casablanca en zich op die route aan te sluiten bij het 
konvooi dat vanuit Brest was vertrokken met 736 ton Frans goud aan boord12.  
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Vanuit Casablanca zou het konvooi zijn reis voortzetten naar Dakar in West-
Afrika, waar het goud op 28 juni aan wal werd gebracht13. 
 Waarom werd aan de ‘Victor Schoelcher’ instructie gegeven naar West-
Afrika te varen en niet naar de Verenigde Staten of Canada?  Was het een 
gevolg van de discussie in de Franse regering op 14-15 juni om eventueel naar 
Noord-Afrika uit te wijken en van daaruit de strijd voort te zetten?  Of had het 
iets te maken met de overwinning van de pétainisten op 16 juni in de regering 
en de aankondiging door Maarschalk Pétain, de dag daarop, dat een 
wapenbestand was aangevraagd?  Hoopten de pétainisten een autonoom 
continentaal Frankrijk te kunnen behouden, meer gericht op het Afro-
Aziatische imperium dan op het Europese continent: de zogenaamde ‘paix en 
dignité ’?  In die context was het voor Bouthillier, minister van Financiën, en 
voor admiraal Darlan, twee Pétaingezinden, zeker interessanter het goud in het 
Afrikaanse hinterland in veiligheid te brengen dan het naar Amerika te sturen.  
In die laatste hypothese kon gouverneur Fournier, zelfs indien hij het had 
gewenst, op 18 juni het goud niet meer naar de Verenigde Staten laten 
overbrengen.  Sinds 16 juni had hij trouwens de verantwoordelijkheid voor de 
evacuatie volledig aan de admiraliteit overgedragen.  De gouverneur behoorde 
bovendien niet tot de nieuwe kern die in Frankrijk de beslissingen nam.  Zijn 
verhouding met Bouthillier was, zoals algemeen bekend, zeer gespannen.  
Fournier werd trouwens op 31 augustus door Bouthillier uit zijn ambt ontzet.  
Of de kwestie van de evacuatie van het goud er ook voor iets tussen zat, is niet 
bekend. 
 Zodra de Belgische regering van Poitiers naar Sauveterre-en-Guyenne 
was verhuisd, ging Janssen naar Bordeaux om samen met Gutt, opnieuw 
contact te zoeken met de Franse regering en met de Banque de France, 
waarvan ze sinds de ontruiming van Parijs op 10 juni zo goed als niets meer 
hadden gehoord14.  De speurtocht om de Franse overheid te lokaliseren in het 
chaotische Bordeaux was geen sinecuur.  De tijd drong want Gutt had het op 
9 juni aangevraagde krediet van 400 miljoen Franse frank nog niet ontvangen.  
Pas op 17 juni, meer dan een week later, wist hij de bevoegde instanties te 
bereiken en kon hij het gevraagde krediet effectief opnemen.  Gutt kon nog 
diezelfde dag het aangevraagde krediet van 400 miljoen Franse frank effectief 
toegekend krijgen, voor de helft toegestaan als een krediet, voor de andere 
helft op het einde van de maand met goud aan te zuiveren15.  Het bedrag werd 
meteen op de rekening van de Bank bij het Fonds de Stabilisation 
overgeschreven. 
 Gutt had het geld zo broodnodig dat hij auditeur-generaal Walter 
Ganshof-van der Meersch vroeg het onmiddellijk met een militaire wagen op 
te halen en het naar Sauveterre-en-Guyenne over te brengen.  De Bank, in de 
persoon van Baudewyns, nam het geld als rijkskassier in ontvangst en speelde 
het nog dezelfde dag door aan de Schatkist, die eindelijk haar verplichtingen 
kon nakomen16.  Op diezelfde dag konden Gutt en Janssen met de Franse 
collega’s overeenkomen dat het embargo op de bezittingen van de Bank werd 
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gelicht.  De opheffing, die pas vanaf 19 juni effectief zou worden, betekende 
heel wat, én voor het kader én voor het personeel van de Bank17. 
 De belangrijkste te regelen kwestie betrof natuurlijk de evacuatie van het 
in bewaring gegeven goud.  Ze werd, eigenaardig genoeg, niet op 17 juni maar 
pas de volgende dag grondig aangepakt.  Waren Gutt en Janssen op de hoogte 
gebracht van de imminente komst van Ansiaux per vliegtuig uit Londen, 
samen met een hoge Britse marineofficier, en waren ze ingelicht over de 
instructies en machtigingen die beiden meebrachten?  Het is waarschijnlijk, 
maar een tastbaar bewijs hierover is niet voorhanden.  Hoe kwam Ansiaux 
echter zo plots uit de hemel gevallen? Zijn bewogen reis vergt inderdaad enige 
toelichting18. 
 
De dramatische discussie van 18 juni 1940 te Bordeaux 
 
 Zodra Ansiaux op 26 mei, na zijn gevaarlijke overtocht met de 
kustwacht A 4 van Oostende naar Plymouth, in Londen was aangekomen, 
meldde hij zich bij de Belgische ambassade en volgde van daaruit de 
verontrustende politieke en militaire ontwikkeling in Frankrijk.  Hij stelde zich 
waarschijnlijk vragen over het gouddepot van de Bank, dat hij onlangs nog met 
zoveel inspanning naar Frankrijk had begeleid.  Hij wist wat het depot waard 
was en kende er de juiste locatie van.  Hij was ervan overtuigd dat het uit de 
handen van de Duitsers moest worden gehouden, wat het ook zou kosten.  
Deze overtuiging deelde hij met de mensen in de Belgische ambassade, in de 
Bank of England, en in de Engelse regering. 
 Met ambassadeur Cartier de Marchienne en met René Boël, hoofd van 
de Belgische Economische Missie te Londen, raadpleegde Ansiaux de Britse 
regering en de Bank of Engeland19.  In gemeenschappelijk overleg ontwierpen 
ze een plan om het goud uit Frankrijk weg te halen.  Ansiaux zou, voorzien 
van een geschreven volmacht van de Belgische ambassadeur, met een privé-
vliegtuig samen met de Britse marine-officier Onslow, naar Bordeaux reizen.  
Hij zou gouverneur Janssen en minister Gutt in Bordeaux opzoeken om met 
hun hulp het depot uit Frankrijk te evacueren.  Onslow had van de Marine 
volmacht gekregen om de Britse kruiser ‘Arethusa’, die gemeerd lag in Le 
Verdon aan de monding van de Gironde, of ieder ander Brits schip in de 
omgeving, op te eisen voor het transport van het Belgische goud naar 
Engeland of de Verenigde Staten. 
 Op 17 juni 1940 stegen Ansiaux en Onslow op vanuit de omgeving van 
Londen, richting Bordeaux20.  Een technisch defect dwong hen een 
noodlanding maken te Exeter en van toestel te wisselen.  Intussen was het te 
laat geworden om diezelfde avond nog Bordeaux te bereiken.  Ze besloten 
beiden een tussenlanding te maken op een militair vliegveld te Nantes, dat 
door de Fransen aan de Britse Royal Air Force was toegewezen21.  Ansiaux en 
Onslow arriveerden de volgende morgen om 6 uur in Bordeaux.  Onslow 
meldde zich onmiddellijk bij de Britse ambassade, waar hij financieel attaché 
Norman Young als assistent kreeg toegewezen22.  Ansiaux bereikte rond 8 uur 
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de succursale van de Banque de France en trof er d'Ambrière, verantwoordelijk 
voor het Belgische gouddepot.  Ansiaux kende de man vrij goed daar hij met 
hem, sinds november 1939, had samengewerkt in verband met de evacuaties 
van het goud vanuit België naar Bordeaux en Libourne.  Ansiaux lichtte 
d'Ambrière over zijn opdracht in, maar kreeg, tot zijn verbazing, te horen dat 
het Belgische goud niet meer in de kluizen van Bordeaux en Libourne bewaard 
werd.  Het was verzonden naar een andere haven dan Bordeaux, van waaruit 
het overzee in veiligheid zou worden gebracht.  Over de haven van inscheping, 
over de naam van het schip en over de bestemming van de reis wilde 
d'Ambrière geen details kwijt.  Hij verwees Ansiaux naar het ministerie van 
Financiën.  Daar kon hij informatie inwinnen en, zo mogelijk, ook 
aanwijzingen krijgen voor een eventuele actie van de Belgische regering.  
D'Ambrière liet verstaan dat voor een dergelijke actie de nodige volmachten 
zouden moeten worden voorgelegd. 
 Ansiaux zocht na het onderhoud Janssen en Gutt op en trof er een 
weinig later ook Onslow samen met Young aan.  Na overleg werd beslist dat 
Janssen met Ansiaux en de twee Engelsen naar het Franse ministerie van 
Financiën zou gaan en er een expliciet verzoek tot lichting van het depot zou 
indienen, samen met de overhandiging van de machtiging om het goud onder 
de bescherming of met de tussenkomst van de Britse Marine, eventueel via 
Engeland, naar de Verenigde Staten te laten overbrengen.  Een verzoek tot 
teruggave van het goud was een gewichtige aangelegenheid, die niet uitsluitend 
door de Bank en de minister van Financiën kon worden genomen.  De 
Belgische regering moest hiervoor een formele goedkeuring geven en 
bovendien ook nog akkoord gaan dat voor de effectieve evacuatie van het 
goud naar de Verenigde Staten eventueel een beroep zou worden gedaan op de 
Britse Marine.  Gutt schreef onmiddellijk, in naam van de regering, een brief in 
die zin en antidateerde hem op 30 mei, vermoedelijk om te bewijzen dat de 
beslissing tot overbrengen van het goud naar de Verenigde Staten dan was 
genomen.  Hij tekende in zijn hoedanigheid van minister van Financiën.  
Daarop vertrok hij naar zijn collega’s in de regering voor de formele 
goedkeuring van de actie, niet vermoedend dat hij daar enige tegenstand zou 
ondervinden23. 
 Janssen, Ansiaux, Onslow en Young wendden zich in de voormiddag 
naar het ministerie van Financiën om daar hun actie tot lichting van het depot 
en tot evacuatie van het goud naar de Verenigde Staten concreet te 
organiseren.  Minister Bouthillier kon de heren zelf niet te woord staan.  Hij 
liet de zaak afhandelen door Deroy, directeur-général du Mouvement des Fonds.  
Deroy beweerde geen details over het transport in kwestie te kennen, maar hij 
had wel gehoord dat het bevel tot vertrek nog niet was gegeven.  Dit zou pas 
gebeuren, nadat de Bank zich formeel akkoord had verklaard met het 
aanzuiveren in goud van haar schuld ten overstaan van de Banque de France.  
Zoals hierboven gezegd, had gouverneur Fournier bij de Belgische capitulatie 
van 28 mei een onmiddellijke aanzuivering in goud geëist voor 1.733 miljoen 
Franse frank (het bedrag dat volgens zijn gegevens tot op dat ogenblik door de 
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Belgische vluchtelingen in Franse munt was omgezet) en voor 300 miljoen 
Franse frank (als provisie voor omwisselingen, waarvan de juiste gegevens in 
de centrale diensten nog niet waren binnengekomen).  Tijdens de daarbij 
aansluitende monetaire onderhandelingen had hij er, als extra provisie, nog 
eens 100 miljoen Franse frank, eveneens onmiddellijk aan te zuiveren met 
goud, aan toegevoegd24.  Nu deelde Deroy mede dat Bouthillier slechts bereid 
was het Belgische verzoek tot lichting en evacuatie in overweging te nemen, 
indien de Bank er, ten eerste, formeel in toestemde het zopas door de 
Belgische regering opgenomen krediet van 400 miljoen Franse frank 
‘onmiddellijk’ voor de helft met goud aan te zuiveren (volgens de conventie 
moest die aanzuivering slechts op het einde van iedere maand plaatsvinden) en, 
ten tweede, indien de Bank instructie gaf om nog een extra bedrag van 
800 miljoen Franse frank ‘onmiddellijk’ met goud aan te zuiveren als provisie 
voor een eventuele verdere omwisseling van Belgisch in Frans geld en voor 
eventuele nieuwe kredietopnamen door de regering25. 
 Janssen was geschokt, maar gaf uiteindelijk zijn akkoord.  Er stond te 
veel op het spel en hij voelde zich volledig in het nauw gedreven.  Baudewyns 
zou in de vroege namiddag de officiële documenten van afstand van het goud 
aan de Banque de France, zoals in de vorige alinea is uiteengezet, aan vice-
gouverneur Rueff overhandigen.  Hiermee had de Bank tussen 28 mei en 
18 juni 1940 in totaal circa 65.000 kilogram goud van haar voorraad te 
Bordeaux en Libourne aan de Banque de France afgestaan, in ruime mate voor 
het dekken van provisies26.  Intussen gingen Janssen, Gutt, Ansiaux, Onslow 
en Young opnieuw Deroy in het ministerie van Financiën opzoeken.  Gutt had 
tot zijn verbazing en grote ergernis geen toestemming van de Belgische 
regering kunnen krijgen voor de onmiddellijke lichting van het depot bij de 
Banque de France en voor de machtiging aan de Britse Admiraliteit om de 
bescherming van de evacuatie op zich te nemen.  Hij verzocht daarom Janssen 
en Onslow zijn brief, zogezegd van 30 mei, als niet geschreven te 
beschouwen27. 
 Tijdens het onderhoud in de namiddag verklaarde Deroy dat minister 
Bouthillier genoegen nam met de instructies en machtiging van gouverneur 
Janssen28.  Dit had als goed nieuws verwelkomd moeten worden, ware het niet 
dat Deroy eraan toevoegde dat hij van de Franse Admiraliteit het bericht had 
ontvangen dat het schip met de lading Belgisch goud zopas het anker had 
gelicht.  De evacuatie, zei hij, was nu definitief in de handen van de 
Admiraliteit, die geen verdere inlichtingen over de reisroute aan Deroy kon 
doorspelen.  Onslow vertrok hierop onmiddellijk naar de Admiraliteit te 
Blanquefort, 15 kilometer buiten Bordeaux, waar men hem bevestigde dat het 
goud inderdaad de haven van Lorient had verlaten en naar een veilige 
bestemming werd overgebracht.  Vragen stellen bleek nutteloos, noch de naam 
van het schip, noch de reisroute of de uiteindelijke bestemming konden 
worden prijsgegeven.  De hele operatie viel onder ‘le secret militaire’ 29. 
 Inmiddels overhandigde Deroy aan Gutt een brief van Bouthillier, die 
de afstand van het goud door de Bank aan de Banque de France, tot 
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aanzuivering van de omwisselingen en kredieten, bevestigde, en verder in 
sibillijnse termen de evacuatie van het Belgische goud overzee meedeelde: 
‘Comme suite aux accords intervenus entre les Gouvernements belge et français pour tenir 
compte des circonstances actuelles, j’ai l’honneur de vous confirmer que les instructions 
nécessaires ont été données pour que l’or de la Banque Nationale de Belgique, déposé en 
France, soit transféré outre-mer’ 30. 
 Onslow kwam onverrichter zake uit Blanquefort terug, met het bericht - 
dat iedereen intussen al had gehoord - dat de Admiraliteit, gebonden door 
militaire geheimhouding, de gevraagde inlichtingen niet kon verstrekken.  De 
zaak begon stilaan uitzichtloos te worden en niemand uit de kleine groep wist 
nog een nieuw initiatief te bedenken31.  Gutt gaf zich toch niet gewonnen en 
zou nog dezelfde dag Bouthillier persoonlijk gaan spreken.  De Franse minister 
was echter nergens meer te bereiken.  Daarop besloot Gutt, samen met 
Ansiaux, zich te begeven naar het restaurant waar Bouthillier gewoon was te 
dineren.  Ze vonden hem daar aan tafel, samen met enkele medewerkers.  Het 
onderhoud was kort en gespannen: Bouthillier gewaardigde zich niet eens een 
stoel aan te bieden.  Gutt zette de zaak nogmaals in een paar woorden uiteen 
en Bouthillier beloofde de volgende ochtend admiraal Darlan te contacteren 
met het verzoek Onslow volledig te informeren32.  De volgende ochtend trok 
Onslow opnieuw naar de Admiraliteit om de beloofde inlichtingen op te 
nemen.  De ontvangst was er uitermate koel: er zou hem in geen geval enige 
informatie worden verstrekt.  De attaché van de Navy bij de Britse ambassade 
deed dezelfde dag nog een poging, maar ook hij moest het hoofdkwartier van 
admiraal Darlan met lege handen verlaten.  Onslow keerde, zeer ontmoedigd, 
nog dezelfde dag naar Engeland terug.  De Britse kruiser verliet de haven de 
dag daarop33.  Het werd een grote teleurstelling voor al diegenen die zich voor 
de zaak hadden ingezet.  Gutt zou zich enkele weken later, in een brief aan 
Theunis, zeer bitter uitlaten over zijn onderhandelingen met de Franse 
autoriteiten tijdens de periode van half mei tot einde juli 1940: ‘j'ai dû discuter 
avec eux des queues de cerises pendant des semaines, rencontrant au gouvernement la pire 
mauvaise volonté ’ 34. 
 De verschuivingen op het politieke en militaire schaakbord volgden 
elkaar nu in een versneld tempo op.  Maarschalk Pétain had op 17 juni op de 
radio aangekondigd dat hij onderhandelingen met Duitsland had geopend voor 
een wapenbestand en voor een eventuele vrede tussen beide landen.  Hoe zou 
Groot-Brittannië reageren?  Zou het de strijd voortzetten of naar een 
compromisvrede zoeken? Die laatste eventualiteit was niet volledig uitgesloten.  
Tijdens een kabinetsraad van de Belgische regering op 18 juni werd de kwestie 
langdurig besproken.  In het Engelse Hogerhuis, wist men, was een sterke 
pacifistische stroming actief.  Dit zou een paar weken terug, eind mei dus, 
aanleiding hebben gegeven tot scherpe woordenwisselingen tussen Churchill 
en Halifax35.  In geval de strijd werd voortgezet zou Groot-Brittannië alleen 
voor een enorme taak staan, die ook financieel een uiterste krachtinspanning 
zou vergen.  Zou dit een weerslag hebben op de veiligheid van het gouddepot 
dat de Bank aan de Bank of England in bewaring had gegeven? 
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 Janssen en Gutt voelden enige ongerustheid hieromtrent, vooral wegens 
de verrassend slechte ervaring met hun Franse bondgenoot.  Ze oordeelden 
het daarom opportuun directeur Baudewyns en inspecteur Ansiaux nog op 
18 juni met een bijzonder mandaat naar Londen te sturen.  Hun opdracht was 
de bezittingen van de Bank in het buitenland te vrijwaren, met de klemtoon op 
het goud van de Bank dat in bewaring was gegeven bij de Bank of England, de 
Banque de France, de Federal Reserve Bank of New York en de South African 
Reserve Bank.  Het lag nog steeds in de bedoeling van Gutt en Janssen de hele 
Belgische goudreserve in New York onder te brengen36.  De mandatarissen 
zouden met het oog op deze actie alle nodige conservatoire, en eventueel ook 
administratieve, maatregelen mogen treffen, maar enkel dan wanneer de 
centrale administratie van de Bank in de onmogelijkheid zou verkeren zelf 
instructies te geven: ‘Pour le cas où l’Administration de la Banque Nationale de 
Belgique se trouverait dans l’impossibilité de donner, relativement à ses avoirs à l’extérieur, 
des instructions aux institutions qui les détiennent’ 37. 
 Het mandaat werd prioritair aan Baudewyns toegekend, in tweede 
instantie aan Ansiaux.  Mochten beiden in de onmogelijkheid verkeren hun 
mandaat uit te oefenen, dan zou het overgaan naar Theunis, Belgisch 
buitengewoon ambassadeur in de Verenigde Staten.  Eventueel konden 
Baudewyns en Ansiaux hun mandaat ook gedeeltelijk aan Theunis overdragen.  
Ze kregen ieder twee exemplaren onder zegel van het document mee.  Een 
derde exemplaar werd per diplomatieke weg naar de Bank of England 
gestuurd, met het verzoek de informatie ook door te spelen naar de drie andere 
instellingen die goud van de Bank in bewaring hadden38.  Ansiaux vertrok nog 
dezelfde nacht op een Engels kolenschip, de Broompark, naar Londen, 
Baudewyns de dag daarna39.  Het mandaat voor Theunis werd telegrafisch 
verstuurd.  De Amerikaanse autoriteiten namen echter geen genoegen met de 
toegepaste procedure.  Het originele document werd daarom op 26 juni aan de 
Amerikaanse consul te Bordeaux ter legalisering voorgelegd.  Daarna werd het 
door toedoen van de ambassade naar de Verenigde Staten doorgezonden40. 
 Dezelfde dag, 18 juni, schreef Janssen aan gouverneur Fournier een 
brief, waarin hij hem herinnerde aan de afspraken, die ze samen hadden 
gemaakt in verband met de evacuatie: ‘Me référant à mes conversations antérieures 
avec vous-même et M.  le Vice-Gouverneur Rueff, je vous confirme que, si les circonstances le 
comportent, la Banque de France peut suivre les instructions de l’Amirauté Britannique en 
vue du transfert aux Etats-Unis des dépôts qui ont été confiés à la Banque de France par la 
Banque Nationale de Belgique.  J’ai d’autrepart donné à la Banque d’Angleterre un mandat 
permettant son intervention dans ces opérations afin que tous les dépôts de la Banque 
Nationale… puissent être concentrés sous son dossier à la Federal Reserve Bank’ 41.  Het 
was dus duidelijk de bedoeling van Janssen op dat ogenblik om, naast het 
Belgische gouddepot in de Banque de France, ook dit in de Bank of England 
naar de Verenigde Staten te transfereren42.  Volgens een brief van Ansiaux aan 
Janssen zou een transfer vanuit Engeland naar de Federal Reserve Bank te 
New York in de loop van juli effectief plaatsvinden, maar zou het goud niet 
onder Belgisch dossier worden ingeschreven, wel onder het dossier van de 
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Bank of England.  Uiteindelijk kwam het goud niet terecht in New York, zoals 
Janssen had gewenst, maar in Ottawa (Canada)43.  Baudewyns schreef later aan 
Janssen dat Norman, gouverneur van de Bank of England, het goud niet graag 
zag vertrekken naar de Federal Reserve Bank te New-York, en de voorkeur gaf 
aan een partner in het Commonwealth.  Vandaar dat hij de opdracht van 
Janssen negeerde en het depot naar Canada liet overbrengen44. 
 Fournier, van zijn kant, zou later steeds ontkennen dat Janssen hem op 
7 juni ‘formeel’ had verzocht het Belgische gouddepot te lichten en het naar 
New York over te brengen.  Toen Janssen door Fournier op de hoogte was 
gebracht dat de beslissing was genomen het goud buiten Frankrijk in veiligheid 
te brengen, was hij, naar Fourniers zeggen, hiermee direct akkoord gegaan.  
Janssen had alleen uitdrukkelijk gezegd dat hij het Belgische goud behandeld 
wilde zien op dezelfde manier als het Franse.  Hierover liet de Banque de 
France geen enkele twijfel bestaan45. 
 Fournier beweerde bovendien dat hij, in de chaos van het ogenblik, het 
telegram en de brief van Jansssen, verzonden op 15 juni, nooit had ontvangen.  
Pas op 18 juni, kwam voor hem de kwestie van de evacuatie naar New York op 
tafel.  Zoals hierboven gezegd was de verantwoordelijkheid voor het goud, op 
instructie van de regering, toen al aan de Franse Admiraliteit overgedragen.  De 
brief van 18 juni was voor Fournier louter een bevestiging dat de Banque de 
France van de verantwoordelijkheid voor het Belgische goud zou worden 
ontheven indien de Britse Admiraliteit de evacuatie van het Belgische goud 
‘eventueel’ zou overnemen, zoals die dag ter sprake was gekomen46. 
 Zodra Fournier op de hoogte was van de ‘uitdrukkelijke’ wens van de 
Bank om het goud naar de Verenigde Staten te evacueren, vanaf 18 juni dus, 
en zodra hij enkele dagen later vernam dat de Admiraliteit het goud naar een 
gebied in het Frans koloniaal imperium had laten overbrengen, probeerde hij 
in samenspraak met Janssen de impasse te doorbreken.  Naar zijn getuigenis 
van 1941 had Fournier gouverneur Janssens onmiddellijk op de hoogte 
gebracht van de nieuwe verblijfplaats van het Belgische goud en zochten ze 
samen naar een oplossing om aan Janssens wens alsnog tegemoet te komen47.  
Fournier stelde eerst voor om een deel van het earmarked goud dat zich onder 
dossier van de Banque de France in de Bank of Montréal bevond, over te dragen 
naar het dossier van de Federal Reserve of New York te Montréal, op naam 
van de Bank.  Het goudgewicht van de transfer zou gelijk zijn aan het 
goudgewicht van het Belgisch depot in Frankrijk.  Bij de eerste de beste 
gelegenheid zou het goud naar New York worden overgebracht.  Na Gutt 
geraadpleegd te hebben, gaf Janssen zijn akkoord.  De Federal Reserve moest 
uiteraard gevraagd worden of ze een dergelijke constructie kon aanvaarden.  
Op 26 juni stuurde Janssen via de Amerikaanse ambassade een telegram in die 
zin naar New York48. 
 Het Amerikaanse antwoord arriveerde op 5 juli en was, jammer genoeg, 
negatief: ‘it is contrary to our policy to hold any of our own gold abroad and we would not 
wish to earmark gold belonging to other parties’ 49.  De omweg via het dossier van de 
Federal Reserve was nodig omdat de Bank over geen eigen dossier in Montréal 
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beschikte, het creëren van zo'n dossier vergde heel wat tijd en nu Janssen op 
het punt stond naar België te vertrekken kon die procedure niet meer worden 
ingeleid.  Andere oplossingen bleken evenmin haalbaar: een transfer van goud 
onder dossier van Frankrijk in de Federal Reserve Bank te New York naar het 
Belgisch dossier daar, was eveneens uitgesloten omdat het Franse goud er 
geblokkeerd was50. 
 Een laatste offensief om het conflict op te lossen, mislukte eveneens.  
Fournier had Moreton, een van zijn directeurs, opdracht gegeven zich bij het 
konvooi met het Franse, Belgische en Poolse goud in de haven van Casablanca 
te vervoegen.  De gouverneur hoopte hierdoor enige controle te kunnen 
behouden over het veilige verloop van de expeditie.  Hij trad in contact met de 
directeur en gaf hem expliciet de instructie het Belgische goud af te zonderen 
van de andere ladingen en het bij de eerste de beste gelegenheid te begeleiden 
naar New York.  Moreton vloog met dit doel op 6 juli van Casablanca naar 
Dakar, maar liet spoedig daarop telegrafisch weten dat het niet meer mogelijk 
was de lading van het Belgische goud van de andere ladingen af te zonderen: 
alles zat door elkaar.  Daar bleef het voorlopig dan ook bij51. 
 
Een Belgische regering in stervensnood (juni 1940) 
 
 Op het moment dat het probleem van de evacuatie van het goud zijn 
climax bereikte, namelijk op 18 juni, was de Franse nederlaag juist een feit 
geworden en waren de onderhandelingen voor een wapenbestand 
aangekondigd.  De Franse regering stond voor een van de zwaarste crisissen in 
haar geschiedenis.  Maar ook in de Belgische regering was de ‘eendracht maakt 
macht’ ver zoek.  De discussies verliepen in een bedrukte sfeer van frustratie, 
besluiteloosheid en onenigheid.  De ministers moesten op korte termijn een 
reeks uiterst belangrijke beslissingen voor de toekomst nemen, waarvoor ze 
blijkbaar niet opgewassen waren.  In de Bank zelf was de toestand niet veel 
beter: er rezen meningsverschillen tussen de gouverneur en zijn vice-
gouverneur.  Janssen was daarenboven fysiek en psychisch uitgeput.  Het 
embargo van 25 mei had alle activiteit van de Bank wekenlang verlamd, 
waardoor het personeel lusteloos rondhing, het was ontevreden en wilde naar 
huis.  De schaarse berichten die hen uit België bereikten, klonken minder 
pessimistisch dan gevreesd.  Velen meenden gehoord te hebben dat de 
toestand er zich vrij snel zou normaliseren. 
 De stuurloosheid van de regering was een eerste grote struikelblok voor 
de besluitvorming in de Bank.  Toen, na de ontruiming van Parijs op 10 juni, 
een Franse nederlaag onvermijdelijk leek, begon de Belgische regering zich 
ernstig over de toekomst te beraden.  Op de ministerraad van 14 juni te 
Poitiers werd als meest waarschijnlijke hypothese vooropgezet dat de Franse 
regering, bij een militaire nederlaag in de Hexagoon, de strijd zou voortzetten 
vanuit Noord-Afrika.  Iedereen bleek het erover eens te zijn dat in die 
omstandigheden de Belgische regering zich vanuit Groot-Brittannië bij de 
strijd zou blijven aansluiten.  Bij een tegengestelde hypothese, namelijk een 
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staken van de strijd door Frankrijk, oordeelden alle ministers die het woord 
namen, inclusief Gutt, dat het dan verkieslijker zou zijn ook de wapens neer te 
leggen.  Uit het verslag van de ministerraad van 14 juni blijkt duidelijk dat 
België hoe dan ook, Frankrijk zou volgen52. 
 De volgende dag, 15 juni, werd vernomen dat het idee om de strijd 
vanuit Noord-Afrika voort te zetten nog steeds in beraad werd gehouden.  De 
Belgische ministers interpreteerden die informatie alsof de Fransen de optie 
hadden aanvaard voor het continueren van de oorlog.  Conform met hun 
gesprekken van de dag voordien, besliste de regering naar Groot-Brittannië uit 
te wijken.  Janssen en Baudewyns zouden zich bij de regering aansluiten53.  Er 
werd aan de Britse zaakgelastigde gevraagd of het mogelijk was te zorgen voor 
de evacuatie van ongeveer driehonderd personen naar Engeland.  Niet alleen 
de regering en haar medewerkers stonden op de lijst, maar ook de familieleden, 
die mee uit België waren gevlucht.  De Britten konden, in de algemene chaos 
van het ogenblik, onmogelijk zoveel plaatsen beschikbaar stellen.  Ze wilden 
wel een 20 à 30 passagiers meenemen verspreid over een paar vliegtuigen en 
een schip, dat te La Rochelle klaar stond om af te varen.  Dit voorstel werd 
afgewezen54.  Janssen gaf volgend commentaar vanuit Poitiers naar Ingenbleek 
te Mont-de-Marsan: ‘vous devinez combien les opinions varient d’heure en heure’ 55.  De 
dag daarop, 16 juni, nam de Franse eerste minister Reynaud ontslag.  Op 
17 juni moest de Belgische regering van Poitiers naar Sauveterre-en-Guyenne 
verhuizen en diezelfde dag deelde maarschalk Pétain via de radio mede dat de 
Franse regering een wapenstilstand had aangevraagd.  Een dramatische Franse 
ommekeer. 
 De reactie van de Belgische regering was al even dramatisch.  Een 
discussie over het vertrek naar Groot-Brittannië scheen voorgoed van tafel 
geveegd.  Minister Jaspar bleek in de ministerraad van 17 juni nog de enige, 
maar dan ook zeer overtuigde, voorstander.  De volgende dag, 18 juni, werd de 
kwestie toch nog hervat.  De ministers kwamen tot driemaal toe samen in een 
pover zaaltje ergens in een van de zijstraten van Bordeaux.  Eerste minister 
Pierlot verdedigde de stelling dat in de gegeven omstandigheden België niet 
meer over de middelen beschikte om de oorlog voort te zetten.  De Belgische 
bevolking stond niet achter de regering maar achter de koning, die, 
vasthoudend aan zijn neutraliteitspolitiek, de strijd als beëindigd beschouwde.  
Pierlot concludeerde met de woorden: ‘le gouvernement n’a pas mandat de poursuivre 
la guerre dans les conditions présentes’.  Op drie ministers na, met name Jaspar, De 
Vleeschauwer en Gutt, gingen alle andere met Pierlots voorstel akkoord.  Om 
de solidariteit op zo’n cruciaal moment niet te breken, verklaarden De 
Vleeschauwer en Gutt zich na de stemming bereid de beslissing van de 
meerderheid te aanvaarden en die luidde ‘qu’il est impossible d’aller en Angleterre 
afin d’y continuer la lutte’ 56.  Nog diezelfde dag werd een telegram naar de koning 
en naar de Belgische ambassadeur te Londen voorbereid om aan te kondigen 
dat de Belgische regering, zoals de Franse, de strijd staakte.  In het telegram 
aan de koning werd meegedeeld dat de ministers hun portefeuille ter 
beschikking van de koning stelden om hem de nodige ruimte te geven voor 
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onderhandelingen over een vrede tussen België en Duitsland57.  De 
ambassadeur te Londen moest de inhoud van het telegram aan de Britse 
regering overmaken. 
 Zoals hoger gezegd lieten De Vleeschauwer en Gutt op 18 juni hun 
houding van de vorige dag voor wat ze was en sloten zich aan bij het 
standpunt van Jaspar om de strijd voort te zetten.  Wat heeft hen daar toe 
aangezet?  Een van de redenen zou verband kunnen houden met contacten, 
die ze in Bordeaux in die dagen hadden met vertegenwoordigers van de 
belangrijkste maatschappijen in Belgisch Kongo.  Is het toen ter sprake 
gekomen dat Groot-Brittannië, indien België de strijd zou opgeven, wel eens 
de controle over Belgisch Kongo zou kunnen overnemen?  Deze geruchten 
deden in ieder geval de ronde en de kolonialen waren verre van gelukkig met 
het vooruitzicht van een dergelijk scenario.  Ze wensten geen vreemd gezag, 
maar ze waren evenzeer gekant tegen een te strikte politieke inmenging van het 
moederland.  Dat België de strijd tegen Duitsland zou voortzetten vanuit 
Kongo was voor de meesten onder hen totaal geen optie.  Dit was nochtans 
het standpunt dat Ryckmans, gouverneur-generaal van Kongo, in een 
radiotoespraak verdedigde. 
 De vertegenwoordigers van de koloniale maatschappijen suggereerden 
dat de minister van Koloniën, wellicht samen met enkele andere ministers, naar 
Groot-Brittannië zou vertrekken om er de Belgische soevereiniteit, ook ten 
aanzien van Kongo, te vrijwaren.  Pierlot stelde daarom voor De 
Vleeschauwer, minister van Koloniën, te benoemen tot administrateur-generaal 
van de kolonie.  In die hoedanigheid zou hij naar Londen vertrekken en er met 
het gezag van een door de regering aangestelde bestuurder van de kolonie, het 
statuut van Kongo als een Belgische kolonie kunnen verdedigen.  Waarom De 
Vleeschauwer niet gewoon als minister van Koloniën naar Londen kon 
vertrekken en hiervoor schijnbaar een nieuw statuut nodig had, heeft alles te 
maken met de vrees, in die onzekere dagen, dat de solidariteit van de regering 
op een of andere manier zou worden verbroken.  De regering keurde het 
voorstel van Pierlot unaniem goed en De Vleeschauwer kon de volgende dag 
via Lissabon naar Londen oversteken58. 
 De Belgische regering zou tijdens de volgende dagen de discussie over 
een al of niet uitwijken naar Engeland herhaaldelijk hervatten59.  Het werd 
uiteindelijk een definitief ‘neen’.  Spoedig daarop werd de regering 
geconfronteerd met Pétains beslissing om een nieuwe regering te vormen in 
Frankrijk.  Terzelfder tijd deden de geruchten de ronde dat ook koning 
Leopold plannen voorbereidde om tot eenzelfde stap over te gaan.  De 
regering zag hierin een mogelijkheid om naar België terug te keren, te meer 
omdat de uittocht van de Belgische vluchtelingen sinds 27 juni in een 
stroomversnelling was geraakt en omdat de toestand in België zich stilaan 
normaliseerde.  Tijdens de ministerraden van deze periode werd dan ook druk 
gediscussieerd hoe de regering haar contacten en haar samenwerking met de 
koning zou kunnen herstellen60.  Het is in die sfeer dat gouverneur Janssen de 
beslissing nam om samen met de Bank naar België terug te keren.  Voordien 
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waren er al aanwijzingen in die richting.  Janssen schreef in een brief van 15 
juni vanuit Poitiers aan Gutt dat hij twijfelde of het wel wenselijk was dat de 
Bank de regering zou volgen overzee om de strijd voort te zetten.  De regering 
zou er noch over een leger noch over een administratie beschikken61.  De 
functie van de Bank als rijkskassier en als rijksbankier zou in die 
omstandigheden niet veel te betekenen hebben.  De Bank zou trouwens geen 
middelen meer bezitten, tenzij haar goudreserve, en die zou ze zoveel mogelijk 
onaangeroerd moeten laten.  Er was ook geen mogelijkheid meer om de 
voorraad bankbiljetten en de massa andere waardepapieren van de Bank naar 
Engeland over te brengen.  Wat de kredieten betrof zou de regering 
ongetwijfeld een beroep kunnen doen op de afspraken die waren vastgelegd in 
het Brits-Belgische monetaire akkoord. 
 Janssen zag dan ook, in zijn brief van 15 juni, geen valabele reden meer 
om de zetel en een deel van de centrale administratie van de Bank nog bij de 
regering te houden.  Indien de regering echter toch aan haar oorspronkelijke 
regeling vasthield en het directiecomité van de Bank in haar nabijheid wenste, 
dan vroeg Janssen zijn minister of hij persoonlijk geen uitzondering kon maken 
op die maatregel.  Gutt antwoordde nog dezelfde dag dat hij in ieder geval bij 
zijn oorspronkelijke beslissing bleef.  Niet alle directieleden van de Bank 
zouden de regering moeten volgen, maar hij rekende beslist op de 
aanwezigheid van de gouverneur of de vice-gouverneur, liefst vanzelfsprekend 
de gouverneur62. 
 Janssen sloot zich bij Gutts standpunt aan en besloot uiteindelijk alleen, 
zonder enig ander directielid, bij de regering te blijven indien die zou uitwijken 
(‘j’accompagne celui-ci où qu’il aille’).  Hij stuurde Baudewyns naar Mont-de-Marsan 
met een brief voor Ingenbleek.  Hierin verzocht hij zijn echtgenote in te 
lichten over zijn beslissing om uit te wijken en haar te vragen of ze hem met de 
twee jongste kinderen zou willen volgen.  Tegelijkertijd gaf hij een aantal 
instructies door aan Ingenbleek en Baudewyns.  De centrale diensten zouden 
blijven functioneren te Mont-de-Marsan.  Beide directieleden zouden er de 
leiding van opnemen.  Zodra Mont-de-Marsan bezet werd, zou de Bank 
opnieuw te Brussel worden gevestigd63. 
 Op 17 en 18 juni was Janssen, samen met Gutt en Baudewyns, te 
Bordeaux om er, zoals hoger al gezegd, met de Franse autoriteiten 
verschillende cruciale punten te bespreken.  Vooreerst ging het om de lichting 
van het embargo, voorts over de opname van een Frans regeringskrediet ten 
gunste van de Belgische Schatkist, en ten slotte over de evacuatie van de 
goudreserve.  Op 19 juni was Janssen terug te Mont-de-Marsan en hield er 
twee vergaderingen van het directiecomité.  Janssen bracht verslag uit over zijn 
dramatische belevenissen van de laatste dagen, waarin vooral het 
onvoorstelbare avontuur betreffende het gouddepot een rol speelde.  Nog 
dezelfde nacht werd hij door Gutt verzocht om naar Bordeaux over te komen.  
Rekening houdend met de onenigheid in de Franse regering over het wel of 
niet aanvaarden van de voorwaarden van het wapenbestand, bestond er toch 
nog een kans dat België, in navolging dan van Frankrijk, de strijd zou 
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voortzetten en dat de Belgische regering toch nog zou uitwijken, zij het met 
een beperkt aantal ministers.  Janssen zou zich dan bij de regering moeten 
vervoegen, eerst naar Perpignan, daarna wellicht verder64. 
 Janssen zag de logica van een dergelijke beslissing niet meer in.  Hij had 
intussen - rekening houdend met de nakende wapenstilstand - directeur 
Baudewyns en inspecteur Ansiaux naar Londen gestuurd om er de belangen te 
verdedigen van de Bank in verband met de goudreserves die zich in vrij gebied 
bevonden65.  Hij discussieerde over de kwestie met Pierlot, Spaak en Gutt, die 
zich uiteindelijk bij het standpunt van Janssen aansloten: ‘le gouvernement admet 
unanimenent que le déplacement du Gouverneur ne paraissait pas s’imposer’ 66.  Hierop 
besliste Janssen naar Mont-de-Marsan terug te keren en er zich voorlopig te 
installeren. 
 Intussen was de blokkade op de goederen van de Bank gelicht.  De 
gouverneur vertrok op 21 juni naar Tarbes om er het personeel van de 
agentschappen te bezoeken en poolshoogte te nemen van de toestand ter 
plaatse.  De volgende dag stelde hij een agenda op voor het geheel van de 
diensten in Frankrijk: het personeel moest voorlopig op post blijven en 
wachten op instructies voor een eventuele repatriëring.  Onderdirecteur 
Bastiné was verantwoordelijk voor de centrale diensten van Mont-de-Marsan 
en agent Hiernaux voor de agentschappen te Tarbes.  Agent Hautain werd naar 
Toulouse gestuurd om, nu het embargo was gelicht, de dienst van rijkskassier 
terug op te nemen.  Het geheel stond onder de leiding van het voorlopig te 
Mont-de-Marsan gevestigde directiecomité67. 
 
De terugkeer van de Bank naar Brussel (juli 1940) 
 
 Zodra de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland op 22 juni was 
ondertekend en de Belgische regering beslist had niet naar Engeland uit te 
wijken, maar in Frankrijk te blijven, in de hoop op een terugkeer naar België, 
zocht Gutt opnieuw contact met de Bank.  Hij wilde enkele dringende 
problemen in verband met de Schatkist bespreken en was vooral bezorgd over 
het probleem van de omwisseling van Frans in Belgisch geld.  De Belgische 
vluchtelingen wilden naar huis en dus was het probleem van de omwisseling 
zeer acuut geworden.  De algemene chaos te Bordeaux en wellicht ook de 
wankele gezondheidstoestand van de gouverneur op dat ogenblik waren 
oorzaak dat de ontmoeting tussen Gutt en Janssen pas op 26 juni plaatsvond68.  
Wat de omwisseling betrof moest Janssen zo spoedig mogelijk in 
onderhandeling treden met de Banque de France.  Gutt wenste bovendien dat 
Janssen van die gelegenheid gebruik zou maken om de vernederende devaluatie 
van de Belgische frank van 7 juni ongedaan te maken. 
 Janssen had nog dezelfde dag een onderhoud met gouverneur Fournier.  
Over een herstel van de vroegere wisselkoers was een principiële instemming 
niet uitgesloten en zelfs met betrekking tot de goudkwestie had Fournier het 
zeer aantrekkelijke Canadese voorstel uitgewerkt, waarvan hierboven al 
sprake69. 
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 Intussen was bekend geraakt dat Bordeaux en ook Mont-de-Marsan 
onder bezet gebied zouden vallen: Mont-de-Marsan werd op 29 juni effectief 
bezet.  De Belgische regering dacht eraan voorlopig naar onbezet gebied - het 
zou Vichy worden - uit te wijken.  Ook Janssen dacht in dezelfde richting en 
besloot aanvankelijk de centrale diensten en de waarden van de Bank van 
Mont-de-Marsan naar Tarbes over te brengen.  Dit kon materieel echter 
onmogelijk gerealiseerd worden nog voor de bezetting van Mont-de-Marsan 
een feit was.  Janssen opteerde dan maar voor het overbrengen van een kleine 
kern van de centrale diensten naar onbezet gebied en stuurde Kauch op 
verkenning uit naar de omgeving van Tarbes70.  Op 27 juni besprak hij de zaak 
met Pierlot, Gutt, Spaak en nog andere leden van de regering.  Allen gingen 
akkoord met zijn suggestie om de zetel en de centrale diensten van de Bank in 
het bezette Mont-de-Marsan te houden71.  Die beslissing maakte dat een 
eventuele terugkeer van de zetel van de Bank naar België vlotter te realiseren 
zou zijn. 
 Heeft Janssen zijn oorspronkelijke idee om bij de regering te blijven, 
laten varen onder invloed van Ingenbleek of was het ook, gezien zijn 
gezondheidstoestand, zijn diepste verlangen om terug te keren? Het dagboek 
van Ingenbleek gewaagt in ieder geval van scherpe onderlinge discussies over 
de legitimiteit van de regering in de nieuwe constellatie van het ogenblik.  De 
gouverneur bleef vasthouden aan die legitimiteit: ‘le gouvernement Pierlot est le seul 
pouvoir légal belge’.  De Bank moest, aldus Janssen, haar verplichtingen tegenover 
dit gezag blijven nakomen.  Ingenbleek daarentegen, stond zeer sceptisch 
tegenover die opvatting: ‘l’Etat belge n’est plus représenté que par un gouvernement 
symbolique’ was zijn antwoord.  Hij vroeg zich zelfs af of de Bank nog wel het 
recht had de Belgische regering financieel te blijven steunen.  Ingenbleek was 
trouwens erg gechoqueerd, bij een bezoek aan Sauveterre op 22 juni, door de 
stuurloosheid van de ploeg-Pierlot: ‘j’emporte de Sauveterre l’impression d’une 
débandade et d’un immense gâchis’ 72. 
 De regering wenste, na het sluiten van het Frans-Duitse 
wapenstilstandsverdrag, in ieder geval zo spoedig mogelijk naar België terug te 
keren en stuurde op 26 juni, bij gebrek aan reactie van het Hof op haar 
telegrammen van 19 en 24 juni, de diplomaat burggraaf Berryer als 
afgevaardigde naar Brussel om te onderzoeken in welke mate een terugkeer 
mogelijk was en het contact met de koning kon worden hersteld73.  Toen 
Janssen hiervan op de hoogte werd gebracht, dacht hij het ook aangewezen om 
iemand vanuit de Bank naar Brussel te sturen.  Hij belastte Kauch, zijn privé-
secretaris, met de opdracht, maar zond hem eerst naar Gutt in Sauveterre om 
te horen of die akkoord ging met zijn initiatief.  De minister gaf zijn fiat en 
Kauch vertrok in de nacht van 29 op 30 juni met een brief voor Goffin74.  
Kauch zou met directeur Goffin en met financiële prominenten ter plaatse, 
eventueel ook met het Hof, nagaan of een terugkeer van de Bank mogelijk was, 
en zo ja, hoe dit kon worden geregeld. 
 Intussen verstuurde Janssen een telegram naar McKittrick, gouverneur 
van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) te Bazel, met het verzoek de 
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Reichsbank te polsen over een mogelijke terugkeer van de Bank naar Brussel75.  
Tegelijkertijd nam Ingenbleek contact op met de Kommandatur te Mont-de-
Marsan en te Bordeaux om de organisatie van een eventuele repatriëring van 
de diensten en waarden van de Bank naar België te regelen.  In beide plaatsen 
verklaarden de Duitse autoriteiten zich onbevoegd om aan een dergelijke zaak 
hun medewerking te verlenen76. 
 Op 2 juli ontving Janssen een bericht van de Belgische ambassade te 
Bordeaux dat Bemelmans als afgevaardigde van de Société Générale de 
Belgique poolshoogte kwam nemen van de situatie en een brief had 
meegebracht voor Janssen.  Hierin was onder meer de tekst ingesloten van de 
ordonnantie voor de oprichting van een Emissiebank te Brussel.  Volgens de 
notulen van een vergadering van het directiecomité diezelfde dag, had 
Bemelmans het in een gesprek met Gutt te Bordeaux duidelijk gemaakt dat 
Galopin, gouverneur van de Sociéte Générale, en de Munck, voorzitter van de 
Bank van de Société Générale, de overkomst van Janssen naar Brussel, vooral 
met het oog op de op te richten Emissiebank, zouden waarderen (‘sa présence à 
Bruxelles serait souhaitable’).  Bemelmans zou over zijn gesprek met Gutt later 
nog het volgende noteren: ‘le Ministre fut d’avis que celui-ci (Janssen) devrait rentrer à 
Bruxelles dès que son état de santé le lui permettra’ 77.  Janssen was inderdaad ziek en 
stuurde daarom secretaris Van Nieuwenhuyse naar Bordeaux om de door 
Bemelmans meegebrachte documenten op te halen en om bijkomende 
informatie in te winnen78. 
 Tijdens een vergadering van het directiecomité op 4 juli bracht Janssen 
verslag uit van het onderhoud met Gutt en Bemelmans, dat vermoedelijk de 
dag voordien had plaatsgevonden.  De terugkeer van de gouverneur, het 
overbrengen van de zetel, van de centrale diensten en van de waarden van de 
Bank naar Brussel waren de voornaamste punten die er ter discussie waren 
gebracht.  Gutt keurde het geheel van de terugkeer goed, mits ook de regering 
hiermee akkoord ging 79.  Janssen had graag een definitieve beslissing uitgesteld 
tot na de terugkeer van Kauch, maar besloot uiteindelijk hierop toch niet te 
wachten80.  In zijn Mémoires zou Gutt later getuigen: ‘je sentais son état d’esprit...  
Miné par la maladie, il avait subi plus que moi le choc de la décision du 18 juin’ 
(l’abandon de la lutte)…  Il rongeat son frein à Vichy (Mont-de-Marsan), s’y sentait 
enfermé derrière un rideau de fer.  L’appel de Galopin c’était le rideau se levant devant 
lui’ 81. 
 Het is inderdaad zonder meer duidelijk dat Janssen met ongeduld 
uitkeek naar zijn terugkeer naar België, en hij had er alle redenen toe.  De 
gebeurtenissen van de afgelopen weken hadden de activiteit van de Bank en de 
rol van haar gouverneur in Frankrijk gereduceerd tot vrijwel nul82.  Van Franse 
zijde had Janssen weinig medewerking ondervonden, eerder het tegendeel.  
Keerde hij zich tot zijn regering, dan werd hij telkens opnieuw geconfronteerd 
met een groep stuurloze, vaak kibbelende ministers, die meer aandacht hadden 
voor hun persoonlijke gezinsproblemen dan voor de belangen van het land83.  
In die context moeten het perspectief van een terugkeer naar Brussel en het 
heropnemen van de verantwoordelijkheid voor een gerespecteerde instelling 
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als de Bank een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben uitgeoefend: ‘je 
considère de mon devoir de rentrer où j’imagine que, dans les circonstances présentes, je 
pourrais être beaucoup plus utile qu’ ici’ 84.  Janssen voorzag dat hem onder de 
Duitse bezetting een zware taak wachtte.  Misschien werd ook de heroische 
snaar in hem geraakt.  Hij eindigde zijn relaas aan Ingenbleek over zijn laatste 
gesprek met Gutt op een half ironische noot: ‘je viens me faire fusiller’ 85.  In een 
brief aan Theunis van 28 juli 1940 schreef Gutt dat Janssen bij de Frans-Duitse 
wapenstilstand fysiek en moreel totaal gebroken was en zijn carrière aan 
flarden zag.  Zodra hij van Bemelmans hoorde dat Brussel op zijn terugkeer 
wachtte en dat de regering hem niet zou tegenhouden, integendeel, was 
Janssen, volgens Gutt, plots een ander man86. 
 Er werd afgesproken dat Janssen op zaterdag 6 juli, voor hij naar 
Brussel zou vertrekken, een onderhoud had met Gutt te Vichy, waar de 
Belgische regering zich intussen had gevestigd.  Tijdens dit laatste gesprek 
werden de details voor de reis geregeld en werd er ook nog van gedachte 
gewisseld over de nog aan de gang zijnde monetaire onderhandelingen met de 
Banque de France.  Janssen vroeg Gutt de laatste hand te leggen aan het 
akkoord en vooral de zaak nog eens door te nemen met zijn collega, de Franse 
minister van Financiën87  De kwestie van de buitenlandse betalingen en de 
functie van de rijkskassier stonden ook op de agenda.  Janssen had zich laten 
vergezellen door Dussart, die te Vichy de functie zou waarnemen van 
rijkskassier bij de Schatkist en die er de Centrale Dienst van de Wissel zou 
leiden voor de betalingen naar het buitenland.  Er werd overeengekomen dat 
alle uitgaven van de Belgische regering in de gebieden van het Franse en Britse 
imperium zouden worden gedekt met kredieten, toegestaan door de Franse en 
Britse Schatkist, waarvan op het einde van iedere maand de helft met goud zou 
worden aangezuiverd zoals bepaald in de monetaire overeenkomsten van begin 
juni 1940 tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en België.  De dienst van de 
buitenlandse schuld in de Verenigde Staten en in Zwitserland, en ook de 
vergoedingen aan de Belgische diplomaten buiten het Franse en Britse 
imperium, zouden door afstand van goud aan de Federal Reserve Bank of New 
York worden aangezuiverd88.  Janssen, van zijn kant, zou zich vanuit België 
blijven inzetten om de Belgische gouddepots in Frankrijk en Engeland naar de 
Federal Reserve Bank of New York te laten overbrengen. 
 Ook de bevoegdheden van vice-gouverneur Ingenbleek moesten nog 
worden besproken.  Ingenbleek zou voorlopig de leiding van de centrale dienst 
te Mont-de-Marsan op zich nemen.  Hij zou instaan voor de omwisseling van 
Frans in Belgisch geld voor de Belgen die Frankrijk verlieten.  Verder zou hij 
de repatriëring van het personeel, van de waarden en waardepapieren van de 
Bank organiseren.  Ten slotte moest hij zijn fiat geven voor alle verrichtingen 
die door Dussart, voor rekening van de Schatkist te Vichy, werden gedaan89.  
Die laatste voorziening maakte dat alle belangrijke verrichtingen van de 
Schatkist, uit te voeren door de Bank als rijkskassier in de ‘onbezette’ gebieden, 
afhankelijk waren van een goedkeuring van de vice-gouverneur, die verbleef in 
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het ‘bezette’ Frankrijk.  Dit was een onzorgvuldige regeling die tijdens de 
volgende maanden tot grote moeilijkheden aanleiding zou geven. 
 Tijdens de besprekingen van Janssen met Gutt te Vichy keerde Kauch 
uit Brussel terug.  Hij arriveerde op 6 juli te Mont-de-Marsan, in het gezelschap 
van twee Duitse officieren, Oberkriegsverwaltungsräte Flad en Möckel, en vertrok 
nog diezelfde avond naar Vichy om aan Janssen en Gutt verslag uit brengen 
over zijn gesprekken met Goffin, Galopin en Frédéricq, secretaris van de 
koning, over de algemene toestand in het land.  Op 8 juli vroegen de Duitse 
officieren, in naam van opperbevelhebber von Falkenhausen, aan Janssen of 
hij mee wenste te komen naar België, als gouverneur of als particulier, daarin 
was hij totaal vrij.  Janssen gaf zijn akkoord en vertrok op 9 juli onder Duitse 
begeleiding.  Hij arriveerde de volgende dag te Brussel90. 
 De repatriëring van het personeel, en ook van de waarden en 
waardepapieren van de Bank was organisatorisch een niet geringe taak.  Nog in 
de namiddag van 9 juli vertrok een eerste konvooi van zeven vrachtwagens en 
drie personenwagens naar Brussel, onder de leiding van Bastiné.  Het 
vervoerde Belgische bankbiljetten ter waarde van 3,45 miljard Belgische frank, 
materiaal van de drukkerij, de boekhouding en andere documenten, in totaal 
een gewicht van 150 ton91.  Op 11 juli vertrok een tweede konvooi uit Mont-
de-Marsan, onder leiding van Reisgen, met het saldo van de bankbiljetten, ter 
waarde van 3,06 miljard Belgische frank, en verder nog waardepapieren en 
materiaal, in totaal een gewicht van 65 ton.  Veertien personeelsleden en 20 
Duitse militairen vergezelden dit konvooi.  Op 13 juli volgde een derde 
konvooi van 29 vrachtwagens en 27 personenwagen dat vanuit Tarbes naast de 
kasvoorraden en waardepapieren van de lokale agentschappen, ook 344 
personeelsleden repatrieerde92.  Op 24 juli vertrok Van Nieuwenhuyse met een 
konvooi van 12 vrachtwagens vanuit Brussel om nog 55 ton waardepapieren te 
Mont-de-Marsan op te halen.  Het saldo werd een paar weken later op 
17 augustus naar Brussel overgebracht.  Op dat ogenblik bleven nog enkel in 
de succursalen van Toulouse en Tarbes een hoeveelheid Belgische 
bankbiljetten en waardepapieren achter: te Toulouse bankbiljetten voor een 
bedrag van 45 miljoen Belgische frank en 6.542 kisten en zakken 
waardepapieren met een totaal gewicht van 250 ton, te Tarbes bankbiljetten 
voor een bdrag van 72,5 miljoen Belgische frank.  De hele operatie was feilloos 
verlopen, een buitengewone prestatie voor alle betrokkenen93. 
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Hoofdstuk 6 
 

IN  DE  NASLEEP  VAN  HET  BELGISCHE OORLOGSDRAMA  
IN  FRANKRIJK (juli-september 1940) 

 
 
 
 ‘Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse ’ 
 (J. Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu) 
 
 
 
 
Ingenbleeks finest hour te Mont-de-Marsan 
 
 Zoals hierboven gezegd, had Janssen voor zijn vertrek naar Brussel aan 
vice-gouverneur Ingenbleek uitgebreide bevoegdheden overgedragen.  Het 
eerste deel van zijn functie betrof de omwisselingen in Frankrijk van Frans in 
Belgisch geld door de vluchtelingen die naar België terugkeerden.  Daarnaast 
was hij rijkskassier en rijksbankier bij de Belgische regering in Vichy, en ten 
slotte werd hem ook de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de waarden en 
waardepapieren van de Bank te repatriëren. 
 De omwisseling van Frans in Belgisch geld ging met veel moeilijkheden 
gepaard.  Zowel de vluchtelingen als de Bank werden er het slachtoffer van.  
Alle succursalen van de Banque de France hadden midden mei 1940 de 
opdracht gekregen hun Belgische biljetten te concentreren in de succursale van 
Bordeaux.  Na het Franse wapenbestand, moesten deze biljetten zo spoedig 
mogelijk opnieuw verdeeld worden over de plaatselijke succursalen om de 
vluchtelingen, die massaal naar huis terugtrokken, aan Belgisch geld te helpen.  
Dit bleek een onmogelijke opdracht1.  Frankrijk werd na de wapenstilstand van 
22 juni opgesplitst in een bezet en een onbezet gebied.  In het bezette gebied 
had de Duitse verovering het verkeer en de communicatie zodanig ontwricht 
dat de herverdeling van de biljetten vanuit Bordeaux uitermate traag op gang 
kwam.  In het onbezette gebied was de toestand nog erger: de succursalen 
konden in het begin vanuit Bordeaux helemaal niet worden bevoorraad, daar 
Bordeaux zich in het bezette gebied bevond en het verkeer tussen beide zones 
door de Duitsers in principe was verboden.  Hier kon de omwisseling enkel 
nog gebeuren, voor zover de succursalen, naar het einde van de 
vijandelijkheden toe, de Belgische biljetten niet meer naar Bordeaux hadden 
kunnen sturen.  Wat betekende dat het om haast te verwaarlozen aantallen 
ging. 
 Veel vluchtelingen die geconfronteerd werden met de haast 
onoverkomelijke moeilijkheden bij het wisselen en die ten slotte het wachten 
moe werden, namen het hen nog resterende Franse geld naar België mee, in de 
hoop het daar te kunnen omzetten.  Aanvankelijk stond de Reichskreditkasse een 
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dergelijke omwisseling toe, zij het tegen een zeer ongunstige koers.  De 
Emissiebank te Brussel en de Belgische geaccrediteerde wisselbanken namen 
weldra die taak over en verbeterden tegelijkertijd de koers, maar de Banque de 
France beschouwde de transacties als niet conform met de door Gutt en 
Bouthillier gesloten monetaire conventie van 9 juli en bestempelde ze daarom 
als illegaal.  De Banque de France was dan ook niet bereid om voor de 
wederinkoop van deze Franse bankbiljetten goud aan de Bank af te staan2. 
 Vice-gouverneur Rueff maakte bovendien op 24 juli bekend dat de 
Banque de France, zelfs voor de legale omwisseling van Frans in Belgisch geld, 
alleen dan in goud zou aanzuiveren wanneer alle Belgische kredietfaciliteiten 
ten gunste van Frankrijk, zoals in de akkoorden tussen beide landen was 
afgesproken, waren uitgeput3.  Rueffs wisselprocedure stond haaks op de 
reglementeringen, zoals die tussen 10 mei en 24 juni waren toegepast ten 
opzichte van de Belgische vluchtelingen: de omwisselingen werden toen 
beschouwd als vallend buiten het kader van de kredietfaciliteiten.  In de lijn 
van deze procedure moesten de omwisselingen op dat moment volledig en zo 
goed als onmiddellijk - zelfs op voorhand, voor zover provisies werden geëist - 
door de Bank met goud worden aangezuiverd.  Nu de omwisseling in 
omgekeerde richting liep en Frankrijk goud zou moeten inleveren, waren de 
spelregels gewijzigd.  In de tekst van het laatste akkoord was de paragraaf over 
de wederkerigheid inderdaad niet meer ingelast geworden door de Fransen.  
Gutt had deze versie ondertekend, en kon dus stricto sensu niets inbrengen tegen 
Rueffs maatregel.  Maar onder bevriende naties getuigde de Franse houding 
van weinig fair play.  Bovendien stipuleerde de reglementering van Rueff dat 
voor de legale omwisselingen in Frankrijk slechts tweederde van de 
aangeboden Franse bankbiljetten in Belgische biljetten zou worden uitbetaald: 
het resterende derde werd op een Franse bankrekening geblokkeerd4.  Een 
Duitse ordonnantie van 14 augustus 1940 ging nog verder en verbood vanaf 
dat ogenblik voor privé-personen in de bezette gebieden iedere 
deviezentransactie5. 
 Janssen en Ingenbleek waren geschokt en zeer ontstemd over de 
kruideniersmentaliteit van de Banque de France.  Ze stonden echter met de rug 
tegen de muur en niet voor de eerste keer in dit hachelijke avontuur.  Zou het 
nooit eindigen? Ingenbleek vroeg Gutt contact op te nemen met Bouthillier en 
te horen of die misschien de Banque de France zou kunnen bewegen tot een 
meer soepele houding6.  Hierop kwam geen reactie.  Daarna hoopte Janssen 
nog dat de Franse bankbiljetten in de portefeuille van de Bank gebruikt zouden 
kunnen worden voor aankopen van graan in Frankrijk7, maar ook dit scheen 
niet mogelijk.  Een uiteindelijke regeling van het geschil zou in het Frans-
Duitse monetaire akkoord van Wiesbaden van 29 oktober 1940 worden 
opgenomen, maar dit akkoord kon door de directie van de Bank niet worden 
erkend, zoals in een later hoofdstuk in detail zal worden uiteengezet.  De Bank 
hield aan de wisseloperatie in Frankrijk het frustrerende gevoelen over van 
door haar vrienden gedupeerd te zijn.  De grote verliezen die ze te incasseren 
kreeg lieten niet alleen financieel maar ook psychologisch diepe sporen na. 
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 Ingenbleeks bevoegdheid als rijkskassier en rijksbankier bij de Belgische 
regering te Vichy verliep evenmin rimpelloos en werd onder meer door Kauch 
ter discussie gesteld.  Het had niets met de persoon te maken maar eerder met 
een foute organisatorische maatregel.  Ingenbleek en de centrale dienst van de 
Bank in bezet gebied (Mont-de-Marsan) laten, terwijl de regering uitweek naar 
onbezet gebied (Vichy), was vragen om moeilijkheden.  Kauch nam de 
discussie op en beweerde dat vanaf de bezetting van Mont-de-Marsan op 
29 juni 1940, Ingenbleek, volgens het wetsbesluit van 2 februari 1940, de hem 
opgedragen functie niet meer kon uitoefenen.  De wetgever had duidelijk 
gesteld dat de Bank in tijden van oorlog de regering moest volgen in onbezet 
gebied; als rechtmatige vertegenwoordiging was zelfs één directielid van de 
Bank voldoende.  Dit 'volgen' was na 29 juni niet meer het geval.  Zolang de 
regering in Vichy gevestigd bleef en Ingenbleek in Mont-de Marsan, zou 
Ingenbleek zijn functie van rijkskassier en rijksbankier dus niet meer kunnen 
uitoefenen.  Alleen Baudewyns, Ansiaux en Theunis konden nog in naam van 
de Bank handelen omdat zij in onbezet gebied verbleven.  Zij konden volgens 
hun mandaat echter uitsluitend conservatoire, en eventueel administratieve, 
maatregelen nemen ter vrijwaring van de goederen en vooral van de 
goudreserve van de Bank in onbezet gebied8. 
 Kauch zou in de praktijk zijn strikte opvattingen niet toepassen.  Hij zou 
tot juni 1941 in opdracht en in naam van gouverneur Janssen vertrouwelijke 
onderhandelingen voeren met de Banque de France te Parijs om een 
minnelijke schikking te zoeken voor de kwestie van het Belgische goud, een 
duidelijk bewarende maatregel.  Na de dood van Janssen in juni 1941 zou hij 
zelfs in naam van de Bank, maar zonder mandaat van het directiecomité, zijn 
onderhandelingen met de Banque de France tot einde 1941 blijven voortzetten 
met het oog op het bereiken van die minnelijke schikking. 
 Ingenbleek, Janssen, Gutt en de hele Belgische regering zagen, vanuit 
wettelijk standpunt, de zaken anders.  De Belgische regering had de terugkeer 
van de zetel van de Bank naar Brussel goedgekeurd, wat inhield dat de Bank 
ontheven was van de verplichting haar zetel te vestigen daar waar de regering 
zich bevond.  De goedkeuring door de regering sloot trouwens aan bij haar 
intentie om zelf spoedig te kunnen terugkeren naar België.  Voorts had de 
regering haar volle toestemming gegeven, ook nadat zij naar Vichy was 
uitgeweken, om de vertegenwoordiging van de Bank in Frankrijk, geleid door 
vice-gouverneur Ingenbleek, in Mont-de-Marsan te behouden, zelfs toen die 
stad in het bezette gebied kwam te liggen.  In de ogen van de Bank en van de 
regering waren alle voorwaarden vervuld, die vereist waren voor de Bank om 
haar traditionele functies van rijkskassier en rijksbankier bij de regering uit te 
oefenen9. 
 De Bank, en ook Gutt, zagen de bevoegdheid van Ingenbleek 
aanvankelijk zelfs nog ruimer.  Inderdaad, volgens de teksten van 18 juni, 
mochten Baudewyns, Ansiaux en Theunis hun mandaat slechts uitoefenen 
‘pour le cas que l’administration de la Banque Nationale de Belgique se trouvait dans 
l’impossibilité de prendre elle-même les mesures conservatoires, même administratives, des 



De Nationale Bank van België 1939-1945 148 

avoirs à l’extérieur’ 10.  Op 20 en 26 juni werd het mandaat van de drie leden die 
zich in onbezet gebied bevonden, door Janssen zelfs nog verder 
teruggeschroefd: het werd nu beperkt tot het nemen van enkel conservatoire 
maatregelen11.  De vertegenwoordiging te Mont-de-Marsan, geaccrediteerd bij 
de wettige Franse en Belgische regering te Vichy, kon naar de opvatting van de 
Bank en van de regering alle beheersdaden blijven stellen, zelfs het nemen van 
conservatoire en administratieve maatregelen voor het gouddepot bij de 
Banque de France in West-Afrika.  Ansiaux schreef vanuit Vichy aan 
Baudewyns in augustus 1940 in dit verband: ‘Ils (les français) invoquent le fait que 
la Banque n’est pas vis-à-vis de la Banque de France dans l’impossibilité de donner des 
instructions en ce qui concerne ses avoirs à l’étranger, ce qui est effectivement exact’ 12.  De 
Banque de France in het vrije gebied van Clermont-Ferrand en de Reichsbank 
te Berlijn namen in dit opzicht eenzelfde standpunt in en zouden de Bank te 
Brussel steeds als hun gesprekspartner blijven beschouwen. 
 De Federal Reserve Bank of New York van het op dat moment nog 
neutrale Amerika was dubbelzinniger in haar houding tegenover de Bank.  
Voor buitenlandse betalingsopdrachten aanvaardde de Federal Reserve Bank 
aanvankelijk niet de handtekening van Baudewyns, omdat - naar haar 
opvatting - Baudewyns mandaat van 18 juni zover niet strekte.  Wel 
aanvaardde ze, steunend op de beslissing van Janssen bij zijn terugkeer naar 
België begin juli, de handtekening van de te Mont-de-Marsan verblijvende 
Ingenbleek.  Toen de vice-gouverneur echter midden augustus eveneens naar 
België terugkeerde, eiste de Federal Reserve Bank de handtekening van Janssen 
zelf.  Spoedig daarop wijzigde ze opnieuw haar spelregels.  Ze aanvaardde nu 
ook niet meer de handtekening van Janssen op grond van het argument dat het 
directiecomité van de Bank niet meer vertegenwoordigd was in de omgeving 
waar de regering zich bevond.  Voorlopig weigerde New York nog steeds de 
handtekening van Baudewyns te erkennen, maar dat zou veranderen als een 
Belgische regering in ballingschap zich effectief te Londen had geïnstalleerd en 
door de Londense regering was erkend13. 
 De wijze waarop Ingenbleek de functies van rijkskassier en rijksbankier 
bij de Belgische regering te Vichy concreet invulde, gaf eveneens aanleiding tot 
grote problemen.  Inzake procedure ging de vice-gouverneur inderdaad een 
zeer formele toer op.  Naar zijn opvatting impliceerde de terugkeer van de 
Bank naar Brussel het opnieuw installeren van het directiecomité te Brussel in 
zijn originele bevoegdheden.  De bezetting bracht echter mee dat de voogdij 
van de Duitse autoriteiten over de Bank moest worden erkend en ook het 
gezag van Oscar Plisnier als secretaris-generaal van Financiën.  Ingenbleek 
vond het dan ook zijn plicht om iedere belangrijke beheersdaad vooraf te 
onderwerpen aan de goedkeuring én van het directiecomité te Brussel, dus van 
Janssen en Goffin, én van de door de bezetter voor de Bank aangestelde 
Duitse commissaris én van de secretaris-generaal van Financiën14. 
 Janssen was het daarmee eens, zeker voor wat zijn rol betrof.  Gutt is 
hierover expliciet: ‘Janssen denkt dat hij alles vanuit Brussel kan organiseren’15.  De 
Duitse vertegenwoordiger en de secretaris-generaal van Financiën, van hun 
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kant, stelden zich vrij soepel op in deze aangelegenheid, maar hun tussenkomst 
impliceerde in ieder geval een bureaucratische procedure.  Samen met de 
moeilijke communicatie op dat moment tussen Brussel, Mont-de-Marsan, 
Vichy en Londen werd de uitoefening van de functie van rijkskassier en 
rijksbankier bij de regering te Vichy herleid tot een pijnlijk voorbeeld van 
immobilisme en frustratie voor alle betrokkenen. 
 De moeilijkheden begonnen onmiddellijk na het vertrek van Janssen.  
Aanleiding daartoe was Ingenbleeks opdracht om de regering financieel bij te 
staan bij het repatriëren van de vluchtelingen, de ambtenaren, de militairen en 
de gerecruteerde jongeren.  De repatriëring van de militairen en jongeren was 
goed gestart, maar hiervoor was extra geld nodig.  Op 11 juli kwamen Gutt en 
Smeers zelf naar Mont-de-Marsan om via de Bank een krediet te vragen van 
400 miljoen Franse frank aan de Banque de France ter financiering van de 
repatriëring16.  Ze hadden de fondsen heel dringend nodig, want het vorige 
krediet was zo goed als uitgeput.  Ingenbleek was bereid te helpen maar, zoals 
te verwachten, wenste hij vooraf de toestemming te krijgen van Janssen, 
Plisnier en ook van Hofrichter, de Duitse adjunct-commissaris bij de Bank.  
Niet alleen had hij de vraag om zelf naar Vichy te komen om de zaak te 
bespreken genegeerd, maar hij vond het ook nog nodig om op eigen terrein 
zijn minister eens attent te maken op de noodzaak van een zuinig 
overheidsbeleid.  Gutt kon noch het éne, noch het andere appreciëren17. 
 Brussel maakte geen problemen en zorgde ervoor dat de toestemming 
op 20 juli te Mont-de-Marsan arriveerde18.  Ingenbleek had intussen beslist de 
kantjes van de kredietverlening nog wat bij te slijpen.  Het krediet zou slechts 
worden toegekend in schijven van 50 miljoen Franse frank, telkens aan de 
hand van een vooraf voorgelegde, gedetailleerde budgettering.  Refererend 
naar de Duitse toestemming mocht het krediet bovendien slechts worden 
aangewend voor het financieren van de repatriëring19.  Gutt en Smeers waren 
de wanhoop nabij.  Op 19 juli vroeg Gutt per telegram aan Ingenbleek om het 
krediet per omgaande toe te kennen: ‘indispensable si voulons éviter catastrophe’.  De 
volgende dag werd een nieuw telegram verstuurd: ‘derniers engagements réduisent 
notre disponible à Ffr.  80 millions.  Décision donc urgente pour éviter désastre national’ 20. 
 Ten einde raad reisden Gutt en Smeers op 22 juli opnieuw naar Mont-
de-Marsan om Ingenbleek over de brug te krijgen voor een onmiddellijke 
overschrijving van het bedrag en om hem voor de toekomst tot een meer 
redelijke houding aan te zetten inzake het verlenen van krediet aan de 
overheid21.  Ze argumenteerden dat zijn voorwaarden ondoelmatig waren en te 
restrictief22.  Het idee om het krediet op te splitsen in schijven van 50 miljoen 
Franse frank en de eis om vooraf gedetailleerde uitgavenlijsten in te dienen 
zouden de werking van het krediet hopeloos bureaucratiseren en het tempo 
van de repatriëring onnodig vertragen.  De voorwaarden waren ook te 
restrictief: de Belgische regering te Vichy moest immers niet alleen voor de 
repatriëring zorgen, maar ook de dienst van de buitenlandse schuld en de 
financiering van het diplomatieke en consulaire korps waarnemen.  Janssen zelf 
zou spoedig laten weten dat de Duitse voorwaarden niet al te restrictief 
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moesten worden opgevat23.  Ingenbleek ging uiteindelijk akkoord om de 
tweede voorwaarde te laten vallen, maar het was met tegenzin: ‘(ils) s’imaginent 
encore pouvoir agir en pleine indépendance.... je suis entre le marteau et l’enclume’ 24. 
 De stroeve houding van Ingenbleek zette Gutt en Smeers ertoe aan om 
de kassiers- en bankiersfunctie van de Bank in Frankrijk zoveel mogelijk terug 
te schroeven.  Ze overtuigden Ingenbleek om de kredietsaldi van de staatskas 
in de agentschappen van de Bank te Toulouse, Montauban en Tarbes over te 
schrijven naar een rekening die de Belgische Schatkist bij de Banque de France 
te Vichy had geopend.  Ook het nieuwe krediet zou op die rekening worden 
gestort25.  Voor rekening van de Belgische Schatkist zorgde de Banque de 
France nu, via haar succursalen, voor de distributie van het geld, nodig voor 
het beëindigen van de repatriëring.  Het systeem werd op 14 juli opgestart en 
werkte prima.  Er was bijgevolg geen nood meer om, zoals voordien was 
gesuggereerd, een rijkskas van de Bank te Vichy op te richten; de Schatkist 
oefende hier nu zelf de kassiersfunctie voor de Staat uit26. 
 
De wanhoop van Theunis 
 
 Naast het financieren van de overheidsuitgaven in Frankrijk had 
Ingenbleek in principe ook nog steeds de bevoegdheid om als rijkskassier en 
rijksbankier op te treden voor de betalingen van de regering buiten het Franse 
imperium.  Ook hier ontstonden, als gevolg van Ingenbleeks onmogelijke 
houding, ernstige wrijvingen die de vlotte werking van de Bank in het gedrang 
brachten.  Ingenbleek had op 16 juli aan Baudewyns en Theunis telegrafisch 
laten weten dat de Bank in Londen en New York voor de Staat enkel 
buitenlandse betalingen kon verrichten op instructie van hemzelf, van Janssen, 
Plisnier en de Duitse commissaris bij de Bank.  Hij herinnerde hen eraan dat de 
Belgische Schatkist, bij het aanvragen van een krediet aan de Treasury, zich 
binnen de grenzen moest houden die vastgelegd waren in de Brits-Belgische 
conventie van 7 juni 1940, aangevuld met het memorandum door Janssen en 
Cobbold ondertekend de volgende dag.  Binnen het kader van deze 
overeenkomsten verzocht Ingenbleek aan Baudewyns met de Britse Treasury 
het afgesproken krediet van 1 miljoen pond sterling te onderhouden.  Was dit 
niet onmiddellijk te realiseren, dan gaf Ingenbleek aan Baudewyns de toelating 
om tot einde augustus 1940 voor rekening van de Belgische overheid 
buitenlandse betalingen te doen tegen afstand van goud vanuit het depot van 
de Bank bij de Bank of England.  Gutt had hiervoor zijn toestemming gegeven 
op voorwaarde dat de regering te Vichy een expliciete instructie zou geven en 
de betalingen enkel gebruikt zouden worden voor het vereffenen van de 
buitenlandse schuld en de vergoedingen voor de diplomatieke diensten27. 
 Baudewyns had vanaf begin juli 1940 pogingen in Londen ondernomen 
om de uitvoering van de Brits-Belgische monetaire conventie van 7 juni en het 
financiële akkoord tussen de Bank of England en de Bank van 8 juni op gang 
te trekken, maar hij was daar niet in geslaagd28.  De conventie zou trouwens 
nooit een begin van uitvoering kennen, wat betekende dat rekenen op een 
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krediet bij de Britse overheid een verkeerde inschatting was van de Britse 
intenties.  Baudewyns kon zelfs Ingenbleeks toestemming om vreemde 
deviezen te verwerven tegen de afstand van goud uit het depot van de Bank bij 
de Bank of England gedurende een hele tijd niet waarmaken, omdat er 
onenigheid rees over de aan te rekenen wisselkoers29. 
 Intussen hadden de openstaande buitenlandse schulden een kritiek 
stadium bereikt.  Theunis had in de Verenigde Staten de provisie in dollars, die 
destijds was aangelegd voor de aankoop van vijf vliegtuigen, vrijgemaakt om er 
een deel van de vervallen interesten van de buitenlandse schuld mee te betalen.  
Dit was een eenmalige operatie, die het probleem van de achterstallige 
schulden en van de lopende kosten naar de toekomst toe niet kon oplossen30.  
Het regende klachten vanuit het diplomatieke en consulaire korps, omdat de 
betaling van hun wedde en van hun representatiekosten uitbleef31.  Wanneer 
dan eindelijk half augustus, in opdracht van Baudewyns, een bedrag van 
351.398 US dollar ter beschikking van Theunis werd gesteld bij de Federal 
Reserve Bank te New York, weigerde deze laatste de opdracht uit te voeren 
omdat de handtekening van Baudewyns door haar niet als wettig werd 
erkend32.  In principe was alleen Ingenbleek tot een dergelijke overschrijving 
bevoegd, maar vanaf het ogenblik dat hij, in de maand augustus, Mont-de-
Marsan had verlaten en naar Brussel was teruggekeerd en bijgevolg niet meer 
in de nabijheid van de Belgische regering verbleef, had ook hij die bevoegdheid 
verloren. 
 Volgens Theunis was de Bank verantwoordelijk voor de financiële 
wanorde waarmee de Belgische regering sinds haar uitwijking naar Frankrijk 
werd geconfronteerd: ‘la Banque n’a pas cessé de bafouiller depuis son arrivée en 
France’33.  Vooral Janssen kreeg het hard te verduren: ‘la pagaille créée par le départ 
de Janssen’ 34.  Janssens terugkeer naar Brussel werd door Theunis als een grote 
vergissing gezien omdat hij daarmee de regering op een dramatisch ogenblik in 
de steek had gelaten.  Meer nog werd hem verweten dat hij zijn vertrek 
onzorgvuldig had voorbereid en de betalingsbevoegdheid, bijvoorbeeld, niet 
had aangepast aan de nieuwe situatie.  Hij had in feite dezelfde bevoegdheden 
moeten toekennen aan Baudewyns in vrij Londen als aan Ingenbleek in vrij 
Frankrijk.  Dit was, volgens Theunis, een grove nalatigheid35.  Zolang 
Ingenbleek te Mont-de-Marsan verbleef was er voor rekening van de regering 
nog enige financiële activiteit naar het buitenland toe mogelijk, maar zodra hij 
naar Brussel was teruggekeerd, was alles volkomen geblokkeerd. 
 Theunis vroeg zich af wat Janssen had bezield om naar Brussel terug te 
keren.  Volgens hem was de beslissing van de regering van einde juni om de 
strijd op te geven en na de repatriëring van de vluchtelingen zo vlug mogelijk 
zelf naar België terug te keren, de doorslaggevende factor geweest in Janssens 
fatale keuze36.  Gutt sloot zich aan bij deze zienswijze, maar kon niet negeren 
dat ook hij in deze zaak een zekere verantwoordelijkheid droeg.  Hij, als 
minister van Financiën, had uiteindelijk aan Janssen de toestemming gegeven 
om naar Brussel terug te keren en er de zetel van de Bank opnieuw te vestigen.  
Hij was het die de regering had overtuigd haar goedkeuring te hechten aan 
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deze beslissing.  Gutt zou zijn houding later nuanceren door de rol van 
Galopin in deze kwestie te beklemtonen.  Het ‘uitdrukkelijke’ verzoek van 
Galopin zou van beslissende betekenis zijn geweest37, een voorstelling van de 
feiten die niet door iedereen werd gedeeld en die door Galopin zelf ten 
stelligste werd ontkend38. 
 De Britse regering had met stijgend wantrouwen de evolutie in de 
Belgische houding gevolgd.  Ze stond uitermate sceptisch tegenover de 
terugkeer van de Bank naar Brussel en toonde zich ronduit vijandig tegenover 
de beslissing van de Belgische regering om de strijd te staken.  Het idee van 
Janssen om vanuit Brussel en Mont-de-Marsan de buitenlandse activiteit van 
de Bank voort te zetten was voor de Britten gewoon onaanvaardbaar: ‘il est bien 
évident’, schreef Ansiaux aan Janssen op 3 augustus 1940, ‘que votre intervention ne 
pourra avoir d’effet qu’en dehors des Etats-Unis et du sterling area, car dans ces territoires 
on n’exécutera pas d’ordre provenant des régions occupées ni même de la France non occupée.  
J’ai reçu à cet égard un avertissement formel de la part de la Banque d’Angleterre qui 
suspecte d’ailleurs de plus en plus les contacts que nous avons encore avec Mont-de-Marsan et 
Vichy.  Sous peu nous aurons à choisir: ne pas suivre les instructions venant des territoires 
occupés ou être internés’.  Ansiaux stelde daarom voor: ‘(il faut) diviser les zones 
d’action: de Londres nous pourvoierons aux besoins aux Etats-Unis et dans le sterling area; 
vous de Bruxelles vous vous occuperiez de tout le reste’ 39.  Dit probleem zou maar een 
begin van oplossing kennen na de vorming van een Belgische regering te 
Londen. 
 Ingenbleeks derde opdracht te Mont-de-Marsan bestond er in de 
repatriëring van de waarden en waardepapieren van de Bank vanuit Frankrijk 
naar België te organiseren.  Aanvankelijk verliep alles vrij vlot.  In de loop van 
augustus 1940 was het merendeel van de waarden van de Bank in België terug 
binnen gekomen.  Tot plots bleek dat de waarden van de Bank, die zich in de 
succursalen van de Banque de France te Tarbes en te Toulouse bevonden, niet 
meer konden worden gerepatrieerd.  Vanwaar deze vreemde maatregel?  Tot 
begin augustus was er geen enkele moeilijkheid gerezen in verband met de 
repatriëring vanuit bezet gebied, en nu dit40.  Volgens Smeers, die toen nog in 
Vichy verbleef, zou de Duitse overheid, eind juli, lucht hebben gekregen van 
het voornemen van Gutt, Pierlot en Spaak om naar de Spaans-Franse grens te 
trekken, en via Portugal naar Engeland over te steken.  De veronderstelling dat 
dit het vormen van een regering in Londen en een eventueel voortzetten van 
de strijd betekende, was licht gemaakt.  Was dit de echte reden?  Of was het 
eerder het verzoek van de Duitse autoriteiten aan de Franse regering om vanaf 
eind juli geen enkele buitenlandse regering in ballingschap te Vichy nog te 
erkennen41?  Vermoedelijk ging het om een combinatie van beide factoren.  De 
radio te Parijs verspreidde in ieder geval begin augustus het bericht dat de drie 
Belgische ministers naar de Frans-Spaanse grens vertrokken waren.  De 
blokkade van de laatste waarden van de Bank werd dan ook door velen 
geïnterpreteerd als een onmiddellijke sanctie tegen het initiatief van de drie 
Belgische ministers42. 
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 De deblokkade verliep uiterst moeizaam, als om de oude wijsheid te 
staven dat de laatste loodjes het zwaarst wegen.  Smeers kon wel nog op 
10 augustus bepaalde fondsen vrij krijgen om de repatriëring van de laatste 
vluchtelingen naar België te financieren43.  Voor de Bank bleek de zaak veel 
ingewikkelder.  Na interventies van Ingenbleek en Van Nieuwenhuyse diende 
Janssen op 22 augustus 1940 een formele aanvraag in bij de Banque de France 
en bij de Duitse commissaris van de Bank te Brussel voor het repatriëren van 
de waarden vanuit Toulouse en Tarbes.  Gouverneur Fournier liet op 
29 augustus weten dat hiertegen geen bezwaar meer bestond mits vooraf aan 
bepaalde voorwaarden werd voldaan.  Het ging ten slotte om enkele kleinere 
punten uit het dossier zodat Janssen de zaak vlug in orde kon brengen.  Enkele 
dagen later, op 15 oktober, kwam de officiële toestemming bij de Bank binnen.  
Een eerste deel van de resterende waarden werd in het begin van november 
per trein vanuit Toulouse naar Brussel overgebracht.  Voor de repatriëring van 
het laatste deel kwam onverwacht een supplementaire moeilijkheid opduiken.  
In dit gedeelte bevonden zich de in bewaring gegeven waardepapieren van het 
ministerie van Koloniën die in Kongolese franken waren uitgedrukt.  In 
principe vielen dergelijke waarden onder de Duitse deviezenregeling voor 
vreemde waarden en konden ze in België door de bezetter in beslag worden 
genomen.  Om aan een eventuele confiscatie te ontsnappen liet secretaris-
generaal De Jonge de repatriëring aanslepen.  De Duitse overheid doorzag het 
manoeuvre en gaf, na heel wat discussie, ten slotte bevel tot repatriëring44.  Op 
2 februari 1941 arriveerde ook dit laatste deel per trein te Brussel45. 
 Ingenbleek had met die laatste repatriëringsfase niets meer te maken.  
Sinds de Duitse autoriteiten de regering-Pétain verzocht hadden de Belgische 
regering te Vichy niet meer te erkennen46, werd de Franse controle op de 
Belgische overheidsuitgaven met de dag strikter tot het ten slotte haast 
onmogelijk bleek opdrachten te laten uitvoeren in de dollar- en sterlingzone.  
Ingenbleek zag in dat zijn rol te Mont-de-Marsan was uitgespeeld en hij schreef 
zelf op 8 augustus 1940: ‘j’ai l’impression d’être traité sans égards’ 47.  Een paar 
dagen later voegde hij er, ontmoedigd, aan toe: ‘je suis ici sur une voie de garage, 
sans communication possible avec Vichy, Paris et Bruxelles’ 48.  Zijn functie was 
inderdaad volledig uitgehold.  Het afwerken van wat er nog te repatriëren viel 
kon evengoed overgenomen worden door secretaris Van Nieuwenhuyse, die 
op weg was van Brussel naar Frankrijk. 
 Maar er was meer.  In een brief van 30 juli bracht Janssen aan 
Ingenbleek verslag uit over de eerste vergadering van de beheerraad van de 
Emissiebank.  Hij had toen voorgesteld Ingenbleek onmiddellijk te benoemen 
tot ‘administrateur-directeur’ van de nieuw opgerichte instelling.  Hiertegen 
had de Duitse commissaris protest aangetekend: die benoeming kon enkel ter 
sprake komen indien de kandidaat in kwestie zich in België bevond49.  
Waarschijnlijk met deze eervolle benoeming in het vooruitzicht, is Ingenbleek 
op 12 augustus, halsoverkop, uit Mont-de-Marsan naar Brussel vertrokken, 
zelfs zonder de regering te Vichy te verwittigen50.  In een brief van 18 augustus 
aan zijn vriend Theunis in New York besloot Gutt het relaas van het 



De Nationale Bank van België 1939-1945 154 

overhaaste vertrek van Ingenbleek met een veelzeggende ironische zin: ‘il avait 
le feu au derrière pour rentrer’ 51. 
 
Laatste pogingen tot evacuatie van het goud (augustus-september 1940) 
 
 Op 5 juli 1940 vernam Baudewyns te Londen, vermoedelijk via 
Belgische militairen die samen met een Pools gezelschap per schip vanuit 
West-Afrika in Engeland waren aangekomen, dat het Belgische gouddepot bij 
de Banque de France zich onder militaire bewaking in de haven van Dakar 
bevond.  Dit bericht werd kort daarop door Engelse bronnen bevestigd52.  Te 
Londen wist men ook dat de meeste gezagdragers in Frans West-Afrika de 
regering van Vichy als wettig erkenden of er tenminste positief tegenover 
stonden.  Voor het Belgische gouddepot in Dakar betekende dit dat de kans 
niet was uitgesloten dat het goud op termijn, via Vichy, toch nog in Duitse 
handen terecht zou komen.  Om dit te voorkomen werden verschillende 
scenario’s bedacht. 
 De Belgische regeringscommissaris bij de Banque du Congo Belge, 
Horn, zond vanuit Lissabon in de loop van de maand juli een telegram naar 
minister van Koloniën De Vleeschauwer te Londen om samen met de Engelse 
regering een actie in die zin te ondernemen53.  Horn dacht aan twee mogelijke 
oplossingen.  Hij suggereerde in de eerste plaats een schip of vliegtuigen vanuit 
Kongo naar Senegal te sturen om het goud vanuit Dakar naar Matadi te laten 
overbrengen.  Wel waarschuwde hij voor het risico van een inbeslagname, nog 
voor het goud in veiligheid kon worden gebracht.  Als alternatieve oplossing 
suggereerde hij aan de minister om via de Amerikaanse ambassade te Londen 
een interventie vanwege de Verenigde Staten te solliciteren.  Het plan bestond 
erin dat de in Lissabon aangemeerde Amerikaanse torpedojager het Belgische 
goud in Dakar zou ophalen en het naar New York in veiligheid zou brengen.  
Baudewyns zou hiervoor de geautoriseerde toestemming kunnen geven 
namens de Bank.  Beide suggesties leidden tot niets. 
 Intussen waren de Belgische kringen in Londen zelf ook druk bezig met 
het zoeken naar een oplossing via een meer juridisch gefundeerde démarche.  
Ansiaux, in samenspraak met Baudewyns, Cartier de Marchienne en René 
Boël, kwam tot het besluit dat het verkieslijker was zelf naar Vichy te reizen.  
Met de hulp van de Belgische regering zou hij dan trachten de Banque de 
France te bewegen de instructie van de Bank van 18 juni weer op te nemen en 
de evacuatie van het gouddepot naar de Verenigde Staten uit te voeren54.  Zou 
die poging niet slagen, dan zou Ansiaux de restitutie van het depot opeisen en 
het zelf overbrengen55.  Boël had, als hoofd van de Belgische Economische 
Missie te Londen, de Belgische Marine onder zijn bevoegdheid en zou ervoor 
zorgen dat een schip op de rede van Lissabon ter beschikking bleef om het 
goud eventueel naar Engeland of de Verenigde Staten over te brengen56.  
Ansiaux, van zijn kant, ging er van uit dat hij, met een machtiging van 
Baudewyns, over de nodige bevoegdheden zou beschikken om dat plan tot een 
goed einde te brengen.  Baudewyns was immers op dat ogenblik, zo 
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redeneerde hij, het enige directielid van de Bank dat zich in onbezet gebied 
bevond en op grond van het wetsbesluit van 2 februari 1940 was hij dus 
gemachtigd om er in naam van de Bank op te treden voor de beveiliging van 
het goud57. 
 Ansiaux vertrok op 14 juli 1940 van Londen naar Lissabon, had 
moeilijkheden om een reisvisum te verkrijgen en arriveerde pas op 29 juli rond 
middernacht te Vichy58.  De volgende dag had hij een onderhoud met Pierlot, 
Spaak en Gutt.  Ambassadeur Cartier de Marchiennes had een brief 
meegegeven waarin hij de ministers met aandrang aanzette naar Londen over 
te komen.  Gutt was de enige die zich direct bereid verklaarde de oproep te 
beantwoorden.  Hij zou dit over enkele dagen ook effectief doen.  Pierlot en 
Spaak bleven twijfelen:‘oui, oui, peut-être, mais nous avons dit que la guerre était finie!’ 
zuchtte Pierlot.  De andere leden van de regering in Vichy dachten er niet meer 
aan naar Engeland uit te wijken.  Ze spraken over een ‘verbanning’ en 
misschien nog wel voor het leven! Ze haalden de meest onvoorstelbare 
bezwaren naar voren, onder andere: ‘on ne va pas à un pays dont on ne parle pas la 
langue’59. 
 Ansiauxs eigenlijke taak betrof echter de evacuatie of restitutie van het 
goud.  Nog op 30 juli had hij hierover, samen met Gutt, een persoonlijk 
onderhoud met gouverneur Fournier van de Banque de France in de 
hoofdzetel te Clermont-Ferrand.  De gouverneur erkende het feit dat Gutt, 
Janssen en Ansiaux op 18 juni de wens hadden geuit dat het Belgische goud 
naar de Verenigde Staten zou worden overgebracht.  Hij hield echter vol dat de 
Franse Marine op dat ogenblik aan die opdracht geen gevolg meer had 
‘kunnen’ geven.  De dag voordien was de wapenstilstand aangevraagd en de 
militaire code liet niet toe tijdens de onderhandelingen de bestaande toestand 
te wijzigen.  Welnu, net voor de aanvraag van de wapenstilstand, was een order 
gegeven om het goud naar een overzees Frans gebied over te brengen: 
Admiraal Darlan kon de uitvoering van dat order niet meer veranderen.  
Ansiaux vroeg daarop of hij, als gevolmachtigde van de Bank, dan niet over het 
gouddepot te Dakar kon beschikken om het zelf, op kosten en risico van de 
Bank, naar de Verenigde Staten over te brengen.  Volgens Fournier was er van 
de kant van de Banque de France geen bezwaar tegen het voorstel, maar het 
politieke karakter van een dergelijke operatie kon niet worden geloochend.  De 
Franse regering moest bijgevolg ook haar toestemming geven60. 
 Gutt en Ansiaux vroegen onmiddellijk een onderhoud aan bij minister 
van Financiën Bouthillier te Vichy.  Dit lukte niet.  De aanwezigheid van de 
Belgische minister van Financiën bleek dergelijk contact onmogelijk te maken: 
op 27 juli hadden de Duitsers immers de Franse regering verzocht alle 
betrekkingen met de regeringen in ballingschap te Vichy, dus ook met de 
Belgische, te verbreken.  Voorts vernam Ansiaux op 31 juli, een dag na het 
onderhoud met Fournier, dat Bouthillier een schriftelijke instructie had 
gegeven om alle Franse en buitenlandse goudtegoeden in overzeese gebieden 
te blokkeren: ‘les avoirs en or dans les colonies doivent y demeurer’ 61.  Gutt was 
diezelfde middag, samen met Spaak en Pierlot, naar de Frans-Spaanse grens 
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vertrokken om er De Vleeschauwer in Le Perthus te ontmoeten.  De 
Vleeschauwer was speciaal overgekomen om hen te overtuigen als regering 
naar Engeland uit te wijken.  Gutt verklaarde zich onmiddellijk akkoord.  Hij 
had deze beslissing voorbereid en op 30 juli de toestemming van de 
ministerraad gevraagd en gekregen om eventueel alleen en als lid van de 
regering naar Londen te vertrekken.  Hij had gezorgd voor de nodige visa's en 
andere officiële documenten.  Spaak en Pierlot besloten naar Vichy terug te 
keren.  Enkele weken later vertrokken ook zij echter naar Londen62. 
 Bouthillier ontving op 2 augustus Ansiaux en deelde hem mee dat de 
Franse regering, om politieke redenen - bijna zeker wegens Duitse druk -, niet 
akkoord kon gaan met zijn voorstel tot restitutie van het Belgische goud en tot 
het transfereren ervan naar de Verenigde Staten op kosten en risico van de 
Bank63.  Ansiaux gaf zich niet direct gewonnen en drong aan op een tweede 
onderhoud om de zaak verder uit te diepen.  Bouthillier gaf toe, maar liet de 
discussie over aan twee van zijn kabinetsmedewerkers.  Die sympathiseerden in 
zekere zin met Ansiaux en suggereerden hem om minister van Buitenlandse 
Zaken Baudouin bij de discussie te betrekken.  Ansiaux volgde hun suggestie.  
Zijn hardnekkigheid werd beloond, want minister Baudouin gaf zijn politiek 
directeur Rochat opdracht het dossier te bestuderen. 
 Rochat liet enkele dagen later via zijn adjunct weten dat de Franse 
regering aan de Banque de France de toestemming wilde geven om het depot 
te restitueren, maar enkel onder specifieke voorwaarden.  Daar de Bank haar 
zetel naar Brussel had overgebracht, werd Ansiauxs huidige volmacht als 
onvoldoende beschouwd.  Naar de opvatting van de Franse regering en van de 
Banque de France lag de beslissingsmacht voor een dergelijke restitutie nu bij 
de Bank te Brussel en niet bij Baudewyns te Londen.  De volmacht van 18 en 
26 juni was immers slechts van toepassing indien de directie van de Bank in de 
‘onmogelijkheid’ verkeerde om conservatoire maatregelen te nemen, onder 
meer met betrekking tot het Belgische gouddepot bij de Banque de France.  
Welnu, die ‘onmogelijkheid’ was opgeheven: de Bank te Brussel en de Banque 
de France in Clermont-Ferrand onderhielden normale professionele 
betrekkingen.  Zelfs Ansiaux, in een brief aan Baudewyns, erkende dat dit een 
valabel argument was64. 
 De toestemming kon bijgevolg slechts worden gegeven indien 
gouverneur Janssen een officiële brief richtte tot het staatshoofd maarschalk 
Pétain, waarin hij, ten eerste, restitutie vroeg van het Belgische gouddepot te 
Dakar, ten tweede, een expliciet mandaat aan Ansiaux toekende om dit depot 
in ontvangst te nemen, en ten derde, indien hij zich als gouverneur samen met 
Ansiaux garant stelde dat het depot zou worden overgebracht naar Argentinië 
of naar een ander neutraal land, waarin geen restrictieve maatregelen golden 
tegen burgers of instellingen van oorlogvoerende landen.  Ansiaux verstuurde 
op 11 augustus zijn brief vanuit Vichy naar Janssen te Brussel met het verzoek 
akkoord te willen gaan met de hierboven genoemde voorwaarden65.  Wel liet 
Ansiaux strikt vertrouwelijk bij koerier aan Janssen weten dat hij, eenmaal het 
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goud in zijn bezit, er wel zorg zou voor dragen dat het in de Verenigde Staten 
terecht kwam66. 
 Het antwoord van Janssen liet op zich wachten.  Het zou niet tijdig, 
zelfs nooit, arriveren.  Daar Ansiauxs verblijfsvergunning in onbezet Frankrijk 
weldra verviel, ondernam hij op 12 september nog een laatste poging bij Rueff, 
eerste vice-gouverneur van de Banque de France en op dat moment 
waarnemend gouverneur, daar gouverneur Fournier uit zijn ambt was ontzet.  
Het onderhoud was kort en negatief.  Het zou ook de laatste officiële 
ontmoeting worden tussen vertegenwoordigers van de twee centrale banken, 
om de zaak van het goud ‘à l’amiable’ te regelen.  Op 16 september verzond 
Ansiaux een aangetekend schrijven naar de Banque de France om haar officieel 
in gebreke te stellen voor het restitueren van het gouddepot aan de Bank, de 
legitieme eigenaar.  Hij verliet nog diezelfde avond Vichy en keerde terug naar 
Londen67. 
 Het einde van de collegiale onderhandelingen betekende nog niet het 
einde van de strijd om het Belgische gouddepot weer in handen te brengen van 
zijn rechtmatige eigenaar.  Wel werd door een samenloop van omstandigheden 
van strategie veranderd.  Tijdens een raid op Mers-el-Kébir, begin juli 1940, 
hadden de Britten een aanzienlijk aantal Franse oorlogsbodems en 
koopvaardijschepen gekelderd, die onder het commando vielen van getrouwen 
aan het Vichy-regime.  Een poging tot landing in de buurt van Dakar op 
hetzelfde moment leidde tot niets, maar zaaide grote onrust in de kringen van 
de koloniale overheid, te meer daar de Britse propaganda de Franse kolonisten 
in Senegal met een zeker succes aanzette om afstand te nemen van het 
defaitistische Vichy-regime en om zich aan te sluiten bij de Britse strijd tegen 
Duitsland.  De crisistoestand bracht de plaatselijke overheid ertoe het Franse, 
Belgische en Poolse goud (ongeveer 1.130 ton), dat zopas met het convooi in 
de haven van Dakar was aangekomen, onmiddellijk van boord te doen halen 
om het onder te brengen in de militaire basis van Thiès, een zeventigtal 
kilometer van Dakar, aan de spoorlijn Dakar-Bamako. 
 De toestand in de kolonie bleef, wegens interne spanningen, onrustig en 
verward.  Intussen bereidde generaal de Gaulle samen met de Britten een 
grootscheepse aanval voor op Dakar, met het doel van daaruit heel Frans 
West-Afrika onder geallieerde controle te brengen68.  De overheid vond het nu 
veiliger om het goud langs dezelfde spoorlijn door te zenden naar de 
versterking te Kayès, 500 kilometer verder in het buitenland op de grens van 
Senegal en het toenmalige Frans Soedan69. 
 Drie Belgische militairen, kapitein Georges J. Truffaut, onderluitenant 
Floor en wachtmeester Van den Eynden waren in de loop van de maand juli 
1940 van West-Afrika per schip naar Engeland overgekomen om er in het 
geallieerde leger in dienst te treden70.  Ze hadden van het Poolse gezelschap 
aan boord de details over de evacuatie van het Franse, Belgische en Poolse 
goud vernomen.  Ze brachten die inlichtingen over aan de Belgische 
autoriteiten te Londen en boden hun diensten aan om eventueel het goud van 
een Frans- naar een Brits-Afrikaans gebied over te brengen.  Gutt was nog 
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maar pas te Londen aangekomen toen hij vernam dat de Poolse regering, met 
de steun of in ieder geval met medeweten van de Britse Admiraliteit, een 
expeditie organiseerde met het doel het Poolse goud in Afrika te recupereren.  
Gutt dacht onmiddellijk aan het Belgische goud.  Hij wendde zich tot Churchill 
en Halifax en kreeg op 19-20 augustus hun toestemming om de drie Belgen bij 
de Poolse expeditie te doen aansluiten71.  Aan de drie gaf hij de opdracht om 
het Belgische goud naar Bathurst in Gambië over te brengen en aan 
Baudewyns vroeg hij of de Bank niet voor de financiering kon zorgen, inclusief 
wat extra geld voor ‘het eventuele kopen van enkele gewetens’ in West-
Afrika72. 
 De Pools-Belgische expeditie vertrok op 22 augustus 1940 per schip en 
bereikte Bathurst op 6 september, waar de groep een eerste concrete strategie 
trachtte uit te werken.  Truffaut en Floor konden tijdens de volgende dagen de 
hand leggen op een kopie van de certificaten over de inscheping van het 
Belgische goud.  Dit was een belangrijke eerste stap, maar voorlopig kwamen 
ze niet verder in de verwezenlijking van hun plannen73.  Uiteindelijk achtten ze 
het beter zich aan te sluiten bij het expeditiekorps dat onder de leiding van de 
Gaulle vanuit Freetown (Sierra Leone) en met de hulp van een Frans-Britse 
vloot een militaire landing in Dakar voorbereidde.  Eenmaal in Dakar zouden 
ze van daaruit hun missie volbrengen74.  De Dakar-operatie vond plaats op 
23 september, maar faalde volkomen.  Uit een gesprek met de Gaulle op 
1 oktober te Freetown leidden de drie Belgische militairen af dat ze voorlopig 
niet meer moesten rekenen op een nieuwe aanval op Dakar75.  Tijdens hun 
bezoek aan de Gaulle stelden Truffaut en zijn twee reisgezellen bovendien met 
verbazing vast dat een ander Belgisch officier, met name Louis Franck, met 
steun van de Treasury en van de Bank of England, wellicht achter de rug van 
Gutt en Baudewyns om, was meegestuurd met het expeditiekorps om, 
aansluitend bij de landingspoging van de Gaulle en in geval van succes, het 
Belgische goud naar een Brits-Afrikaans territoor over te brengen76.  Een en 
ander bracht verwarring.  Op 8 oktober liet Truffaut vanuit Freetown weten 
dat hij zijn missie als beëindigd en mislukt beschouwde77.  Van Franck werd 
niets meer vernomen.  Aan het gedroomde epos over het recupereren van het 
Belgische goud kwam dus vrij vlug een roemloos einde. 
 
De kosten van de achttiendaagse veldtocht en van de Belgische 
peripetieën in Frankrijk 
 
 Hoe presenteerde zich de financiële balans voor de Bank na de 
vijandelijkheden en het chaotische verblijf van de regering en de Bank in 
Frankrijk? Volgens een voorlopige schatting van de Bank was de goudreserve 
tussen 10 mei en 1 augustus 1940 verminderd met circa 2,380 miljard Belgische 
frank, namelijk van 23,469 miljard op 10 mei naar 21,089 miljard Belgische 
frank op 1 augustus.  Het verlies had in hoofdzaak betrekking op het wisselen 
van Belgisch geld in Frans geld door de vluchtelingen en door de overheid.  De 
voorschotten van de Bank aan de regering over de periode van 10 mei tot 
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15 augustus 1940, vertegenwoordigden een bedrag van 1.693 miljoen Belgische 
frank.  Zulks volgens een voorlopige schatting van Smeers, die hiervoor 16 
Schatkistbons overmaakte aan de Bank, ieder van 100 miljoen Belgische frank. 
 

Tabel 6.1: Afstand van goud door de Bank, 10 mei-eind juni 1940 
(schatting van 25 juni 1940, ten behoeve van de Balans) 

(in Belgische frank) 
 
Aankoop van US-dollars voor 
rekening van de Bank: 552.382 US 
dollars 
 
Aankoop van US-dollars voor 
rekening van de Schatkist: 5.886.677 
US dollars 
 
Aankoop van Franse franken voor 
rekening van de Schatkist: 
202.388.699 Ffrs 
 
Aankoop van Franse franken voor 
omwisseling bankbiljetten: 
2.132.960.294 Ffrs 
 
Provisie voor omwisseling en 
overheidskrediet in Franse franken: 
800.000.000 Ffrs 

 
 

6.335.069 Bef 
 
 
 

177.259.397 Bef 
 
 
 

141.110.492 Bef 
 
 
 

1.487.153.785 Bef 
 
 
 

557.780.204 Bef 
Totaal in Belgische frank: 2.379.638.948 Bef 
 
Bron: NBB, Archief, Boekhouding, dossier 88.02.02.00 (B 608/11 en 14, D 609/1); 
Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, Militärverwaltung, dossier R.W. 36/277: Hofrichter, 
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, deel 1, 
pp. 86-87. 
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Tabel 6.2: Geografische spreiding van de goudreserve van de Bank en 
van het door de Bank in bewaring genomen goud van derden 

(toestand op 1 augustus 1940) 
(in Belgische frank) 

 
1) Eigen goudreserve 
 (approximatieve schatting): 

 

 Goudreserve te Brussel 
 Goudreserve in depot bij de Fe-
 deral Reserve Bank (New York) 
 Goudreserve in depot bij South 
 African  Reserve Bank (Pretoria) 
 Goudreserve in depot bij de Bank 
 of England (Londen) 
 Goudreserve in depot bij de Ban-
 que de France (West-Afrika) 

 8 miljoen Bef 
 
 4.929 miljoen Bef 
 
 334 miljoen Bef 
 
 10.504 miljoen Bef 
 
 5.313 miljoen Bef 

 Totaal:  21.088 miljoen Bef 
2) Goud door de Bank in bewa-
 ring genomen, toebehorend 
 aan derden 
 (approximatieve schatting): 

 

 Goud van derden bij de Banque 
 de France: 
 - toebehorend aan de Banque 

du Congo Belge 
 - toebehorend aan de Caisse 

d'Epargne du Luxembourg 
 - toebehorend aan de 
  Postchequedienst 
 Goud van derden bij de Bank of 
 England: 
 - toebehorend aan de Banque 

du Congo Belge 

 
 
 
 0,8 miljoen Bef 
 
 143 miljoen Bef 
 
 506 miljoen Bef 
 
 
 
 176 miljoen Bef 

 Totaal:  826 miljoen Bef 
Totaal van goud van de Bank en van derden, door de Bank in bewaring 

gegeven aan buitenlandse centrale banken (min reserve te Brussel) (toestand 
1 augustus 1940): circa 21.906 miljoen Belgische frank 

 
Bron: NBB, Archief, Boekhouding, dossier 88.02.02.00 (B 608/11 en 14, D 609/1); 
Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, Militärverwaltung, dossier R.W. 36/277: Hofrichter, 
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, deel 1, 
pp. 87-88. 
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Noten hoofdstuk 6 
 
 
1  Gutt schreef op 28 juli 1940 naar Theunis dat de Belgische administratie te Vichy wegens 

het massale vertrek van de ambtenaren volledig gedesorganiseerd was: een desorganisatie die 
enkel werd overtroffen door de enorme chaos van bestuur in Frankrijk na de wapenstilstand 
van 22 juni en de daaropvolgende splitsing van het land in twee zones: ARA, papieren 
Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Vichy) aan Theunis (New York), 
28.07.1940. 

2  NBB, Archief, SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brieven Janssen aan 
Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 30.07.1940 en 11.08.1940. 

3  NBB, Archief, Boekhouding, dossier 88.02.02.00 (B 608/13), s. f. Tarbes: brief Gutt (Vichy) 
aan Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 24.07.1940. 

4  Zie supra.  Het directiecomité besliste in zijn vergadering van 21 september 1940 aan de 
Duitse commissaris bij de Bank te vragen concrete stappen te ondernemen bij de Banque de 
France tijdens de aanstaande onderhandelingen te Wiesbaden om een oplossing uit te 
werken voor het probleem van de in Frankrijk geblokkeerde rekeningen en voor het 
probleem van de Franse bankbiljetten die door gerepatrieerde vluchtelingen te Brussel waren 
omgewisseld: NBB, Archief, DC, 21.09.1940. 

5  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 51. 
6  NBB, Archief, SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brief Janssen aan 

Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 01.08.1940. 
7  NBB, Archief, SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brief Janssen aan 

Ingenbleek (Mont-de Marsan), 11.08.1940. 
8  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, note relative au dépôt d’or, confié par la BNB à 

la Banque de France, 1939-1940, n° 21 en 22.  Zie ook: P. Kauch, Le vol de l'or de la Banque 
Nationale par les nazis (1940-1943), Brussel, 1956, p. 20. 

9  De hierboven geformuleerde opvatting is nergens in een expliciete tekst terug te vinden, ze 
werd echter impliciet door de Bank en de regering (inclusief door Gutt en de mandatarissen 
Baudewyns, Ansiaux en Theunis) aanvaard en toegepast: alle brieven van de betrokkenen 
tijdens de maanden juli en begin augustus 1940 verwijzen ernaar, zelfs die van Theunis, hoe 
afkeurend die zich ook opstelde tegenover de regeling van Janssen in verband met de 
internationale betalingen.  Een brief van toelichting van Janssen aan Plisnier op 17 juli 1940 
gaat dezelfde richting uit.  Impliciet werd er onder verstaan dat alle buitenlandse betalingen 
via opdrachten vanuit Mont-de-Marsan en Brussel moesten worden ingeleid: NBB, Archief, 
SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brief Janssen aan Plisnier, 17.07.1940.  
Zie ook: NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, note sur les opérations de change, 
p. 14, voetnoot 33. 

10  NBB, Archief, DC (Mont-de-Marsan), 19.06.1940. 
11  ‘Pour le cas de nécessité Baudewyns et subsidiairement Ansiaux qui se rendent à Londres ont été habilités à 

prendre toutes mesures conservatoires relativement à nos avoirs à l’extérieur…Un mandat analogue vous est 
donné….pour le cas où Baudewyns ou Ansiaux ne pourraient être à Londres’ : ARA, papieren Theunis, 
kaft 213, kopie n° 73: telegram Janssen (Mont-de-Marsan) aan Theunis (via Belgische 
ambassade te Washington), 20.06.1940; ‘Pour Theunis: Baudewyns …à Londres… déclare que 
mission être uniquement prendre mesures conservatoires sans autorisation disposition’ : ARA, papieren 
Theunis, dossier 213, kopie n° 74: telegram ambasssadeur Cartier de Marchienne (Londen) 
aan Theunis (via Belgische ambassade te Washington), 26.06.1940. 

12  Vandaar dat Ingenbleek zich bevoegd achtte om tot twee maal toe, in de loop van de maand 
juli 1940, te informeren, in een officieel schrijven aan gouverneur Fournier, naar de juiste 
plaats waar het Belgische gouddepot zich bevond ( Plisnier, ‘L’or belge livré aux Allemands 
en 1940’, in: Revue Générale Belge, 52, februari 1950, pp. 1-3).  Zelfs Baudewyns te Londen 
accepteerde Ingenbleeks bevoegdheid in deze aangelegenheid zoals blijkt uit zijn brief van 



De Nationale Bank van België 1939-1945 162 

 
10 juli aan Janssen (NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1940-1941, s. f. mission 
Ansiaux à Vichy, 1940: brief Baudewyns aan Janssen, 10.07.1940).  Zie ook, wat de grond 
van de zaak betreft, Ansiauxs opmerkingen naar aanleiding van zijn verzoek aan de Franse 
regering te Vichy in augustus 1940 om het Belgische gouddepot vanuit Dakar naar een ander 
overzees gebied te mogen overbrengen en de Franse eis om hiervoor het nodige mandaat en 
de nodige instructie van gouverneur Janssen te ontvangen: NBB, Archief, SD, papieren 
Ansiaux, dossier A1: brief Ansiaux (Vichy) aan Baudewyns (Londen), 23.08.1940. 

13  Op grond van deze verwarde toestand kon Theunis in augustus 1940 geen 
betalingsopdrachten van Baudewyns te New York incasseren voor rekening van de 
Belgische regering: ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brieven van 
Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 9, 12, 13, 20 en 23 augustus 1940; brief van Gutt 
(Londen) aan Theunis (New York), 18.08.1940.  Op 21 augustus liet de Federal Reserve 
Bank via Fournier van de Banque de France nog aan Janssen vragen of hij zijn 
betalingsopdracht van 8 juli aan de Chase National Bank te New York wilde bevestigen, 
zodat tot betaling kon worden overgegaan: BdFr, Archief, Direction de la Documentation, 
dossier 1397.1994.01/71: brief Fournier (Vichy) aan Janssen (Brussel), 21.08.1940. 

14  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek, dossier directie Mont-de-Marsan: brief Ingenbleek 
(Mont-de-Marsan) aan Janssen, 17.07.1940; KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, 
mon journal de guerre, pp. 45-46. 

15  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 
(New York), 18.08.1940. 

16  Het is niet duidelijk of dit krediet ook werd aangevraagd in het kader van de Frans-Belgische 
monetaire overeenkomst van 7 juni 1940.  Volgens Ingenbleeks dagboek was dit wel het 
geval (KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, pp. 45-49).  
Volgens een brief van de secretaris van de Banque de France was dit niet het geval (NBB, 
Archief, Boekhouding, 2, dossier 88.02.02.00 (B 610/7): brief van de secretaris van de Banque 
de France aan de Duitse commissaris Schäfer, 30.09.1940. 

17  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek, dossier directie Mont-de-Marsan: brief Ingenbleek 
(Mont-de-Marsan) aan Janssen, 17.07.1940; KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, 
mon journal de guerre, pp. 45-49. 

18  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 48. 
19  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 49; NBB, Archief, 

SD, papieren Ingenbleek, dossier directie Mont-de-Marsan: brieven Ingenbleek (Mont-de-
Marsan) aan Janssen, 11.07.1940 en 17.07.1940. 

20  NBB, Archief, Boekhouding, dossier 88.02.02.00 (B 608/13), s. f. Tarbes: telegrammen Gutt 
(Vichy) aan Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 19.07.1940 en 20.07.1940. 

21  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 49. 
22  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier: brief Smeers (Vichy) aan Plisnier, 27.07.1940. 
23  NBB, Archief, SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brief Janssen aan 

Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 25.07.1940. 
24  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 50. 
25  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/83, or Belge: brief Bélin 

(Vichy) aan Banque de France (Clermont-Ferrand), 24.07.1940. 
26  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier: brief Smeers (Vichy) aan Plisnier, 27.07.1940. 
27  NBB, Archief, Studiedienst, dossier 01.02.01.70 (A 237/1), s. f. 9, correspondentie Mont-de-

Marsan: telegram Ingenbleek (Mont-de-Marsan) aan Baudewyns (Londen), 16.07.1940. 
28  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1940-1941, correspondentie 1940, s. f. 7: 

brieven Baudewyns (Londen) aan Janssen, 10.07.1940 en 12.07.1940. 
29  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1940-1941, correspondentie 1940, s. f. 7: 

brief Baudewyns (Londen) aan Gutt (?) en Theunis (New York), 03.08.1940. 
30  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 18.08.1940; NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1940-1941, 
correspondentie 1940, s.f. 7: brief Baudewyns (Londen) aan Janssen, 10.07.1940. 



In de nasleep van het Belgische oorlogsdrama in Frankrijk  

 

163 

 
31  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1940-1941, correspondentie 1940, s .f. 7: 

brief Baudewyns (Londen) aan Theunis (New York) en Gutt (?), 03.08.1940. 
32  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 

(Londen), 20.08.1940. 
33  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 

(Londen), 20.08.1940. 
34  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 16.08.1940. 
35  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 16.08.1940. 
36  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (NewYork) aan Gutt 

(Londen), 20.08.1940. 
37  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 29.08.1940. 
38  Zie supra. 
39  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1: brief Ansiaux (Vichy) aan Janssen, 03.08.1940. 
40  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), 

deel 1, hfdst. 2, p. 26; Kauch, note sur les opérations de change, hfdst. 2, pp. 22 e.v. 
41  Op 31 juli 1940 deelde minister van Financiën Bouthillier mede aan gouverneur Fournier dat 

alle rekeningen en deposito's, toebehorend aan Poolse en Belgische burgers en instellingen, 
met inbegrip van de Bank, moesten worden geblokkeerd: BdFr, Archief, Direction de la 
documentation, dossier 1397.1994.01/84, or belge: brief Bouthillier (Vichy) aan Fournier 
(Clermont-Ferrand), 31.07.1940. 

42  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, pp. 55-56; NBB, 
Archief, Boekhouding, dossier 88.02.02.00 (B 608/13): brief Smeers (Vichy) aan Sibille 
(Tarbes), 10.08.1940. 

43  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, pp. 55-56. 
44  NBB, Archief, SD, 41, dossier 8.11.43 (n°45), Onderzoekscomité BEB: brief Plisnier aan 

Janssen, 15.01.1941. 
45  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, pp. 54-63: NBB, 

Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 1, 
hfdst. 2, p. 34. 

46  NBB, Archief, SD, dossier 8.11.43, Onderzoekscomité BEB: brief Ingenbleek aan de 
voorzitter van het Onderzoekscomité, 03.06.1946. 

47  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 58. 
48  KP, Archief, fonds Leopold III, 58: Ingenbleek, mon journal de guerre, p. 63. 
49  NBB, Archief, SD, papieren Janssen, correspondentie 1939-1941: brief Janssen aan 

Ingenbleek (Mont-de-Marsan), 30.07.1940. 
50  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 17.08.1940. 
51  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 18.08.1940. 
52  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 

17.04.1941), p. 11. 
53  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1, p. 29: telegram Belgische Delegatie te Lissabon 

aan minister De Vleeschauwer (Londen), 21.07.1940. 
54  ‘Eté 1940.  Les vagabondages de l’or et du gouvernement belges.  Entretiens avec Hubert 

Ansiaux, II’, in : Revue Générale, maart 1985, pp. 3-15. 
55  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 

17.04.1941), p. 12. 
56  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2, correspondentie 1940-1941, dossier 1940, s. f. 7 : 

brief Ansiaux (Vichy) aan Baudewyns (Londen), 23.08.1940. 
57  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 

17.04.1941), p. 13.  Baudewyns was niet erg optimistisch over een mogelijk succes van 



De Nationale Bank van België 1939-1945 164 

 
Ansiauxs reis: ARA, papieren Theunis, dossier 81, correspondentie Theunis-Baudewyns: 
brief Baudewyns (Londen) aan Theunis (New York), 03.08.1940. 

58  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 
17.04.1941), p. 11. 

59  ‘A mon avis’, getuigde Ansiaux later, ‘il n’y avait pas un seul qui avait envie d’aller à Londres.....  Je 
reconnais qu’il y avait de grands risques.  D’aucuns ont dû penser qu’il ne fallait pas prendre celui de s’exiler 
pour toujours’  (‘Eté 1940: les vagabondages de l’or et du gouvernement belges.  Entretiens 
avec Hubert Ansiaux, II’, in: Revue Générale, maart 1985, p. 9). 

60  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 
17.04.1941), pp. 12-13. 

61  Cornu, L’or monétaire au vingtième siècle, p. 168. 
62  Velaerts en Van Goethem, Leopold III, pp. 504-505. 
63  Voor het relaas van deze onderhandelingen: NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: 

Ansiaux, note relative à l’or (New York, 17.04.1941), pp. 14-18; voorts de aanvullende nota 
‘démarches faites à Vichy et Clermont-Ferrand, 19.07.1940 - 15.12.1940’.  Zie ook: Familie-
archief Ansiaux Jr, Compte rendu de la mission d’Ansiaux en 1940 (in dit verslag wordt nog 
aangegeven dat, bij het uitblijven van een brief van Janssen, het voorstel voor de 
overbrenging van het goud naar een neutraal land werd opgegeven; de Banque de France 
maakte op 20 augustus zelfs gewag van een mogelijke repatriëring van het goud naar 
Frankrijk, maar vanaf 27 augustus kreeg Ansiaux een confidentiële belofte dat het goud 
vermoedelijk in Dakar zou blijven: het zou een ijdele hoop blijken na het onderhoud met 
Rueff op 12 september). 

64  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2, correspondentie 1940-1941, dossier 1940, s. f. 7 : 
brief Ansiaux (Vichy) aan Baudewyns (Londen), 23.08.1940. 

65  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, dossier A 1, pp. 36-37: brief Ansiaux (Vichy) aan 
Janssen, 11.08.1940. 

66  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2, correspondentie 1940-1941, dossier 1940, s. f. 7: 
brief Ansiaux (Vichy) aan Baudewyns (Londen), 23.08.1940. 

67  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: Ansiaux, note relative à l’or (New York, 
17.04.1940), pp. 16-17; Lepotier, La bataille de l'or, pp. 235-246.  Een goed en gedetailleerd 
overzicht van het overbrengen van het Franse, Poolse en Belgische goud per konvooi vanuit 
Brest en Lorient naar Casablanca-Dakar en vanuit Dakar naar Thiès en Kayès in: BdFr, 
Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/42: rapport Gontier (Clermont-Ferrand) 
aan Favre-Gilly (Parijs), 18.01.1941. 

68  Churchill zou het idee gelanceerd hebben.  Hij voorzag namelijk dat Groot-Brittannië 
spoedig te kampen zou krijgen met een tekort aan goud: de Verenigde Staten pasten immers 
het ‘cash and carry’-systeem toe voor de Britse aankopen van oorlogsmateriaal in de Verenigde 
Staten.  Churchill vroeg aan de Gaulle een concreet plan te ontwerpen.  De Gaulle werkte 
met dit doel ‘Opération Menace’ uit.  Churchill keurde het plan goed en zegde Britse 
medewerking toe.  Wel gingen de besprekingen gepaard met een felle discussie over de vraag 
hoe het goud, na de eventuele recuperatie ervan, zou kunnen aangewend worden: zouden 
Frankrijk, België en Polen het uitsluitend voor eigen doeleinden kunnen gebruiken?  Of zou 
Groot-Brittannië er ook een beroep op kunnen doen en het inzetten voor de geallieerde 
strijd onder zijn leiding?  Uiteindelijk kreeg de geallieerde solidariteit de bovenhand: J. De 
Launay, Histoire de la diplomatie secrète de 1914 à 1945, Verviers, 1966.  Zie ook: W. Churchill, 
Mémoires, deel II, 2, p. 168; Ch. de Gaulle, Mémoires, deel I, p. 200; Lepotier, La bataille de l'or, 
pp. 242-245. 

69  Cornu, L'or monétaire au vingtième siècle, p. 167; NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, 
note relative au dépôt d'or, n° 13. 

70  E.C. Truffaut, Sauver l’or belge.  La mission du capitaine Georges Truffaut en Afrique occidentale (août-
septembre 1940), Tubize, 1997. 

71  ARA, ministerie van Financiën, kabinetsraad: brief Gutt aan (Baudewyns?), 19.08.1940; brief 
Gutt (Londen) aan Halifax (Londen), 20.08.1940.  Zie ook: De Lovinfosse, Au service de Leurs 
Majestés, p. 119. 



In de nasleep van het Belgische oorlogsdrama in Frankrijk  

 

165 

 
72  Baudewyns was niet zeer toeschietelijk voor het financieren van de expeditie.  Hij wist dat de 

Bank of Engeland negatief stond tegenover het initiatief.  Die vond het te amateuristisch 
opgevat en was vermoedelijk op de hoogte van Opération Menace, het plan dat de Gaulle in 
samenspraak met Churchill had uitgewerkt (zie supra).  Gutt zou daarom de Belgische 
Ambassade te Londen verzoeken om de transfer naar Gambië te verzorgen: ARA, ministerie 
van Financiën, kabinetsraad: brief Gutt (Londen) aan Baudewyns (Londen), 21.08.1940; brief 
Gutt (Londen) aan de Lantsheere (Londen), 28.08.1940. 

73  De Lovinfosse, Au service de Leurs Majestés, p. 118. 
74  ARA, ministerie van Financiën, kabinetsraad: brief Floor (Bathurst) aan Gutt (Londen), 

24.09.1940. 
75  De Lovinfosse, Au service de Leurs Majestés, p. 118. 
76  ARA, ministerie van Financiën, kabinetsraad: boodschap van Truffaut aan Gutt via de Britse 

gouverneur van Sierra Leone en aan Waley van de Bank of England, 08.10.1940.  Zie ook: 
NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2, correspondentie 1940-1941: nota Baudewyns 
over de missie Truffaut, 22.08.1940; rapport Floor aan Gutt, 03.10.1940; algemeen rapport 
Truffaut-Floor (Freetown) aan Gutt, 08.10.1940. 

77  ARA, ministerie van Financiën, kabinetsraad: algemeen rapport Truffaut-Floor (Freetown) aan 
Gutt (Londen), 08.10.1940.  Ook ARA, ministerie van Financiën, kabinetsraad: brief Gutt 
(Londen) aan De Vleeschauwer (Leopoldstad), 13.12.1940. 





 

 

Hoofdstuk 7 
 

DE  INSTALLATIE  VAN  DE BEZETTINGSADMINISTRATIE 
 
 
 
 ‘Les hommes, ne changeant pas du jour au lendemain, cherchent dans 
  un nouveau régime la continuation de l'ancien ’ 
 (M. Proust, A l'ombre des jeunes filles en fleurs) 
 
 
 
 
Ontreddering en ‘Nieuwe Orde’ 
 
 De vlucht van de bevolking in mei 1940 was één grote chaos.  De 
politiek van faire le vide, de snel oprukkende Duitse legers, de herinnering aan 
het harde Duitse optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de 
gruwelverhalen over de recente inval in Polen hadden vrij snel in het land een 
collectieve paniek doen ontstaan1.  De evacuatie ten oosten van de twee grote 
verdedigingslinies, voor zover ze slaagde, was verlopen in een sfeer van 
koortsige haast en angst.  Het bevel tot ontruiming van de steden en dorpen 
langs de twee verdedigingslinies en rond de versterkte steden Luik en 
Antwerpen had opnieuw een massale wanordelijke vluchtbeweging op gang 
gebracht.  De uittocht had bovendien, in de verlaten centra, aanleiding gegeven 
tot plunderingen door Belgische, Franse en Engelse legereenheden. 
 De evacuatie van de overheidsdiensten was, zoals hierboven gezegd, 
slecht, of helemaal niet gepland.  Talrijke gemeentelijke en provinciale 
autoriteiten waren, vaak samen met hun topambtenaren, hals over kop het land 
ontvlucht.  In het centrale bestuur was de toestand niet beter.  Niet alleen 
hadden de parlementsleden en de regering het land verlaten, maar ook vele 
kaderleden van de centrale administratie waren uitgeweken.  Alleen de 
magistratuur vormde een uitzondering: de meeste magistraten, zowel 
plaatselijke als centrale, waren op hun post gebleven2.  Voorts hadden enkele 
ministers, zoals de minister van Financiën, vooraf geregeld dat slechts een 
beperkt aantal ambtenaren de regering zou volgen, maar in de praktijk was ook 
in die ministeries het gros van het hogere ambtenarenkorps naar Frankrijk mee 
uitgeweken3. 
 Hetzelfde had zich voorgedaan bij de evacuaties van de Bank en van de 
parastatale instellingen: veel meer ambtenaren en bedienden dan diegenen die 
concreet door de directie waren aangewezen, hadden de grens overgestoken 
om zich bij hun instelling in Frankrijk te vervoegen en, wanneer dat niet lukte, 
hadden ze om het even waar een onderkomen gezocht.  De ambtenaren van de 
Postchequedienst hadden hun boekhouding en andere documentatie 
meegenomen, maar moesten alles in een school te Kortrijk achterlaten en het 
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daar, zo goed en zo kwaad als het ging, verbergen, vooraleer zij nog juist op 
tijd de grens konden oversteken4.  Bij de Belgische Spoorwegen was de 
instructie tot algemene evacuatie met goed gevolg uitgevoerd.  Het gros van de 
locomotieven en treinwagens was naar Zuid-Frankrijk doorgestuurd en een 
groot deel ervan werd in het station van Lourdes ondergebracht5. 
 In België zelf had het leger zijn opdracht tot het implementeren van de 
politiek van de ‘verschroeide aarde’ voor zover het mogelijk was afgewerkt.  
Het had vele bruggen, viaducten, tunnels, en andere infrastructurele werken op 
het platteland en ook in het hart van de steden vernietigd, waardoor het 
verkeer zo niet onmogelijk dan toch sterk belemmerd werd.  Voorts waren de 
buurtspoorwegen uitgeschakeld, waren haven- en kanaalinstallaties 
gesaboteerd, waren rivieren en kanalen door de ingestorte bruggen 
onbevaarbaar, waren allerlei werken van openbaar nut, zoals telefoon-, 
telegraaf- en zelfs gas- en elektriciteitscentrales en netwerken, in verschillende 
steden onklaar gemaakt6.  De materiële schade, aangericht tijdens de 
achttiendaagse veldtocht, vooral in de openbare, maar ook in de particuliere 
sector, was dan ook vrij aanzienlijk7. 
 In de sector van het particuliere bedrijfsleven was een aantal 
ondernemers eveneens naar Frankrijk uitgeweken, soms zelfs met uitrusting en 
personeel, zoals hierboven vermeld.  Zij die toch waren gebleven en na de 
Duitse bezetting hun bedrijf opnieuw trachtten op te starten, werden 
geconfronteerd met de totale ontwrichting, vaak zelfs volledige verlamming 
van het verkeer, met problemen van communicatie en met een tekort aan 
gekwalificeerde medewerkers8.  Het gevolg van deze dramatische ontwikkeling 
was een angstaanjagende toename van de werkeloosheid en een stopzetten van 
alle uitkeringen aan werklozen, gehandicapten, kortom aan al diegenen in de 
maatschappij die van dag tot dag leefden en waarschijnlijk niet eens de 
middelen hadden gehad om te vluchten. 
 De toestand werd nog verergerd door het gebrek aan openbaar bestuur 
en door het scherpe tekort aan geld.  De regering had de gemeente- en 
provinciebesturen wel extra bevoegdheden toegekend om noodmaatregelen te 
treffen9, maar wanneer de Commissies van Openbare Onderstand wilden 
inspringen om steun te verlenen, werd hun dat vrij snel onmogelijk gemaakt 
door een gebrek aan liquiditeiten10.  De werkwillige ondernemers hadden met 
dezelfde liquiditeitsmoeilijkheden te kampen.  Ten slotte stelde de evacuatie 
van de Postchequediensten een nog groter probleem.  De 442.000 
rekeninghouders konden, bij afwezigheid van de boekhouding en van een 
groot deel van het personeel, geen overschrijvingen meer doen, geen 
deposito’s meer afhalen en ook geen cheques verzilveren11.  Wanneer de 
Luikse steenkoolmijnen hun activiteit geleidelijk hervatten, zagen ze zich zelfs 
verplicht de arbeiders met eigen noodgeld te betalen12. 
 Koning Leopold spaarde in een schrijven van 22 mei 1940 aan de 
regering zijn kritiek niet op de overheidspolitiek: ‘la hâte ridicule avec laquelle tous 
les services gouvernementaux et une part importante des services provinciaux et communaux 
se sont transportés en France, vous place actuellement dans une position difficile.  Cette 
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défaillance inqualifiable de l’autorité civile conduit à cette constatation: depuis l’ouverture des 
hostilités le gouvernement ne dispose plus de moyens de gouverner’ 13.  Een groot deel van 
de bevolking tijdens die dagen deelde deze opvatting. 
 In fel contrast met de chaos en anarchie in de Belgische openbare 
besturen tijdens de eerste weken van de oorlog stond de discipline van het 
Duitse bezettingsleger.  De veroveraars gedroegen zich inderdaad voorbeeldig.  
De jonge soldaten gaven zelfs, naar het zeggen van ooggetuige Paul Struye, een 
sportieve indruk en kwamen meestal hulpvaardig en welwillend over.  De 
bevolking was onder de indruk van de prestaties van de Duitse militairen.  De 
uitrusting van het leger was modern en de organisatie verliep feilloos.  Dit alles 
stond in fel contrast met de troosteloze indruk die de geallieerde legers hadden 
achtergelaten.  Of zoals pijnlijk werd opgemerkt: de Belgen en hun 
bondgenoten waren en retard d’une guerre 14.  De Duitsers, die door velen op dat 
ogenblik als de onbetwiste overwinnaars werden beschouwd15, stelden zich niet 
arrogant op maar wilden eerder de indruk wekken dat ze de regels van de 
internationale rechtsorde, in het bijzonder die van de Conventie van den Haag 
van 1907, strikt wensten te respecteren16.  De militairen hadden bij de 
verovering ook vermeden om al te grote schade aan te richten aan de 
industriële installaties17.  Na de bezetting gingen ze, in tegenstelling tot wat er 
tijdens de Eerste Wereldoorlog was gebeurd, niet over tot een grootschalige 
ontmanteling van de industriële uitrusting.  Integendeel, ze spoorden de 
plaatselijke ondernemers aan om zo spoedig mogelijk de Belgische economie 
opnieuw op het spoor te zetten.  Ze boden daartoe steun en technische hulp 
aan18. 
 Bij de opbouw van een gunstig imago bij de Belgische bevolking kreeg 
de bezetter, na de wapenstilstand van 28 mei, onrechtstreeks nog een steuntje 
in de rug en wel uit een onverwachte hoek.  De onterende beschuldigingen van 
de Franse regering aan het adres van Leopold III en van het Belgische leger, 
gevolgd door een slaafse herhaling ervan voor de radio door eerste minister 
Pierlot, raakte de Belgische bevolking, thuis en in het buitenland, zeer diep.  
De koning had geen verraad gepleegd, maar bij het neerleggen van de wapens 
had hij een nutteloos bloedbad voorkomen.  Dit was hoe de Belgische 
bevolking zich de zaken voorstelde.  Ze schaarde zich volledig achter de vorst 
en tegen de regering.  De verhalen van de uit Frankrijk teruggekeerde 
vluchtelingen spaarden de Belgische overheid evenmin.  Ze schreven de 
verliezen van de particuliere wisseloperaties toe aan de ‘monetaire 
manipulaties’ van de regering19.  De kritiek tegen de regering groeide met de 
dag en bracht de vooroorlogse institutionele crisis terug in beeld.  Velen 
opteerden voor een sterk executief gezag, eventueel onder leiding van de vorst. 
 De Duitse propaganda maakte handig gebruik van deze ommekeer in de 
publieke opinie.  Ze benadrukte dat het vertrek van de regering en haar 
administratie een grove fout was geweest, een gebrek aan zin voor 
verantwoordelijkheid, een gevolg van een verwerpelijk regime20.  Geen 
vergelijking mogelijk met de ‘Nieuwe Orde’! Zelfs diegenen die door geen 
enkele Duitse propaganda te overtuigen waren, moesten wel erkennen dat de 
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bezettende overheid correct opereerde.  De meeste burgers keurden dan ook 
de oprichting goed door de secretarissen-generaal van de reïntegratie-
commissies, die moesten nagaan of de uitgeweken ambtenaren hun vertrek 
naar Frankrijk wel degelijk konden verantwoorden21. 
 Intussen groeide ook het idee dat de oorlog van korte duur ging zijn en 
dat hoe dan ook Duitsland het Europese continent zou domineren.  Engeland 
stond er alleen voor en zou een directe confrontatie met de Duitse Wehrmacht 
niet aankunnen.  Het was bovendien nog de periode van het neutrale Amerika.  
De Angelsaksische solidariteit lag in de Verenigde Staten nog begraven onder 
een hard isolationisme.  Aan de oostflank voelde Duitsland zich evenzeer 
veilig, beschermd als het was door het niet-aanvalspact, getekend in 1939 met 
de Sovjet-Unie22.  Wat waren de mogelijke scenario’s?  De publieke opinie, 
inclusief vooraanstaande personen van het land, aarzelden tussen twee 
alternatieven: ofwel een totale overwinning van Duitsland, ofwel een 
compromisvrede tussen de twee overblijvende belligeranten23. 
 Op 3 juli schreef de Hollandse gezant van Harinxma thoe Slooten, die 
van midden mei tot einde juni 1940 de Belgische regering op de voet had 
gevolgd, vanuit Lissabon, de volgende bedenking naar zijn minister in Londen: 
‘Ik blijf zoeken naar een lichtpunt voor de Britse zaak, maar vind geen en acht de kans dat 
Engeland deze oorlog zal winnen gering’ 24.  Wat later schreef Ansiaux vanuit Vichy 
naar Baudewyns te Londen: ‘Dans l’opinion belge actuelle… la germanophilie est fort 
bien portée…  Tout le monde est acquis à l’idée de la “Paix Européenne”…  Quoi qu’il 
arrive, le régime ancien a vécu car la révolution qui atteint les esprits et les méthodes est déjà 
trop avancée.  Tout le monde rentre, il y a autant d’empressement à regagner Bruxelles qu’on 
en a vu à la quitter.’ 25  De basis voor een Belgische politiek van accommodatie 
werd dan ook al tijdens de eerste maanden na de bezetting gelegd, niet alleen in 
de kringen rond het Hof te Laken26, of in de zakenmilieus, zoals zo vaak wordt 
beweerd, maar ook in de bredere lagen van de bevolking. 
 Duitsland had de bezetting van België, Nederland en Frankrijk goed 
voorbereid27.  Hitler had op 19 oktober 1939 aan het leger de opdracht 
gegeven om, rekening houdend met de ervaringen in Polen, een algemeen plan 
uit te werken voor een militair bestuur in de bezette gebieden van het Westen.  
Het plan van de militairen bevatte drie uitgangspunten: het bestuur zou strak 
centraliserend worden opgevat; het zou geen annexatie beogen en het zou zich 
richten op een heropleving van de eigen economie.  Schaarse strategische 
grondstoffen zouden wel worden opgeëist en naar de Duitse oorlogsindustrie 
worden overgebracht 28.  Hitler keurde het algemene plan goed, zodat op 
5 november een bijzondere commissie kon worden opgericht, onder het 
voorzitterschap van de Rijns-Westfaalse Regierungspräsident Eggert Reeder, om 
een concretere invulling te geven aan het plan.  De commissie beëindigde haar 
werkzaamheden in de loop van januari 1940. 
 Wat de invulling van de functies betrof, benoemde Hitler op 15 mei 
1940 Alexander von Falkenhausen tot militaire opperbevelhebber voor België, 
Noord-Frankrijk en voor een paar weken ook voor Luxemburg.  In de loop 
van juli-augustus 1940, werd Luxemburg door het Rijk geannexeerd en 



De installatie van de bezettingsadministratie 

 

171 

bijgevolg aan het gezag van von Falkenhausen onttrokken.  Reeder werd 
benoemd tot president van het Militaire Bestuur, dr. Harry von Craushaar tot 
vice-president29.  Het Militaire Bestuur zou verschillende afdelingen tellen, 
waaronder de belangrijke economische afdeling (Abteilung Wirtschaft).  In een 
onderafdeling ‘monetaire en financiële aangelegenheden’ (Gruppe VIII) werd 
een eenheid gecreëerd die belast werd met het toezicht op het particuliere 
bankwezen en op de centrale bank (Bankaufsichtamt).  Dr. Hans von Becker 
werd aan het hoofd van deze afdeling geplaatst met als eerste medewerker dr. 
Helmuth Hofrichter.  De eenheid installeerde zich aanvankelijk in de 
directiekwartieren van de Bank, maar verhuisde in de herfst 1941 naar het 
gebouw van de Union Minière te Brussel.  Wegens de verruiming van de 
opdracht werd in oktober 1940 Gruppe VIII uitgesplitst in een Gruppe VIII A, 
met als opdracht het toezicht op de banksector onder leiding van von Becker 
en een Gruppe VIII B, die bevoegd was voor het toezicht op de Beurzen en die 
ook instond voor de geldvoorziening aan het leger.  In september 1941 werd 
deze splitsing echter ongedaan gemaakt, om het principe van eenheid van 
bestuur te herstellen, en kreeg von Becker opnieuw de algemene leiding30. 
 Von Falkenhausen (°1878) behoorde tot de hoge Duitse adel en had een 
schitterende militaire loopbaan doorgemaakt, onder meer in het Midden-
Oosten, in Japan en China.  Hij was een zeer gecultiveerd man, ruimdenkend, 
correct en internationaal gericht (‘ein ausserordentlich anständig denkender Mann’ 31).  
Hij was conservatief van opvatting, maar tegelijkertijd onafhankelijk van geest.  
Hij weigerde ook steevast toe te treden tot de nazi-partij.  Von Falkenhausen 
was ongetwijfeld België niet ongenegen.  Hij trachtte voor zover mogelijk de 
Belgische belangen te verdedigen, maar kon en wilde ook niet in aanvaring 
komen met de instructies van de nazi-regering te Berlijn.  Op 18 juli 1944 werd 
hij ontslagen en kort daarop zelfs door de Gestapo gearresteerd32.  Zijn militair 
bestuur werd vervangen door een burgerlijk bestuur (Zivilverwaltung) onder 
directe nazi-controle.  Veel maakte deze maatregel niet uit, want nog geen twee 
maanden later werd België bevrijd. 
 Reeder (°1894) was een jurist uit Schleswig en sinds 1933 lid van de 
nazi-partij.  Ook hij was een onafhankelijke geest en gaf, bijvoorbeeld, 
niettegenstaande de druk van de partij, zijn vriendschap met bekende niet-
nazi’s nooit op.  Voor zijn benoeming tot hoofd van het Militaire Bestuur in 
België, Noord-Frankrijk en Luxemburg vervulde hij, als Pruisische ambtenaaar, 
hoge functies in Rijnland-Westfalen.  Reeder was het prototype van de 
traditionele Pruisische bureaucraat: intelligent, doelmatig, sober, veeleisend 
voor zichzelf en voor zijn medewerkers, integer en fundamenteel rechtvaardig.  
Hij hield vast aan hiërarchie en gezag en achtte het zijn plicht de Belgische 
economie maximaal in te schakelen in de Duitse oorlogsinspanning.  Hij 
verloor evenwel nooit het uitgangspunt van de bijzondere commissie uit het 
oog, waarvan hij in 1939 voorzitter was, namelijk de ontwikkeling van de 
nationale economieën in de bezette gebieden bevorderen om er een zeker 
welvaartsniveau te behouden.  Vanzelfsprekend moest het geheel van de 
inspanning, zelfs prioritair, ten dienste staan van het Rijk33 (‘Die Militär-
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verwaltung hat sich aber die ganzen Besatzungsjahre hindurch – zum Teil mit Erfolg – 
bemüht, die schlimmsten Ansinnen der Berliner Zentralstellen abzubiegen’ 34).  Het 
uitgangspunt van Reeder en von Falkenhausen contrasteerde dan ook duidelijk 
met de opvatting van de nazi’s die gewoon aanstuurden op een systematische 
plundering van de veroverde gebieden35. 
 Von Becker, hoofd van de eenheid belast met het toezicht op de 
particuliere banken, werd vanaf 14 juni 1940 commissaris bij de Bank, en op 
26 juni eveneens bij de Emissiebank36.  Hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog 
adjunct geweest bij de toenmalige Duitse commissaris bij de Bank von Lumm 
te Brussel en had gedurende het interbellum gewerkt in een Berlijnse privé-
bank.  Niettegenstaande deze geloofsbrieven werd von Becker niet aangezien 
als een competent man in de wereld van het bankieren.  Wat hem ontbrak aan 
intelligentie, werd ruimschoots vergoed door zijn arrogant optreden.  Reeder 
typeerde hem als ‘eine massierte Unfähigkeit’37.  Hij was het type van de bon vivant, 
in de geperverteerde zin dan, en hij was vooral uit op geld en eer.  Hij was 
weinig of niet geïnteresseerd in financieel-technische aangelegenheden en 
vermeed zoveel mogelijk harde confrontaties met de Belgische autoriteiten.  
Wel kwam hij geregeld sluw en onbetrouwbaar uit de hoek.  In juli 1943 werd 
hij uit zijn functie van hoofd van Gruppe VIII ontzet, de maand daarop werd 
hij ook ontslagen als commissaris bij de Bank en bij de Emissiebank.  In 1944 
werd hij trouwens door een Berlijnse rechtbank voor deviezensmokkel en 
omkoperij veroordeeld en gedegradeerd38.  Von Becker werd met ingang van 
1 december 1943 opgevolgd door Reichsbankdirecteur Jost, een eerder zwakke 
figuur, tegelijkertijd achterdochtig en heimelijk39. 
 Hofrichter, von Beckers adjunct, was uit heel ander hout gesneden.  Hij 
was de drijvende kracht achter de controle op de particuliere banken, de sterke 
man bij het toezicht op de Bank en op de Emissiebank 40.  Hij was in de herfst 
1939 betrokken geweest bij de reorganisatie van het centrale bankwezen in 
Polen: vandaar zijn benoeming te Brussel.  Hofrichter was een overtuigd 
partijlid, maar typisch Pruisische trekken waren hem niet vreemd.  Hij was 
intelligent en onderlegd in bancaire aangelegenheden: door en door een expert.  
Hij was een workaholic, een harde onderhandelaar, die weinig of geen 
tegenspraak duldde en ijzig kon optreden.  ‘Sie vergessen dass wir Sieger sind’ zou 
hij eens tijdens een moeizame onderhandeling tegen zijn gesprekspartner 
hebben gezegd.  ‘Prussien de bonne souche, particulièrement autoritaire qui ne tolérait pas 
de n’ être pas obéi en tous points’, zou Simonis later over hem getuigen41. 
 Hofrichter was dan ook allesbehalve geliefd, noch in de Belgische 
bancaire kringen, noch in zijn eigen Duitse omgeving.  Hij werd door allen 
gevreesd.  ‘Nicht lieben soll man sich, sondern fürchten’, zei hij regelmatig tot zijn 
medewerkers 42.  Anderzijds werd van Hofrichter gezegd dat hij, buiten enkele 
uitschieters, fundamenteel correct in de omgang was en dat hij, hoe verder de 
oorlog vorderde, minder scherp optrad.  Hij was in ieder geval integer.  Toch 
was er ongetwijfeld moed en intelligentie nodig om tegen hem in te gaan: 
gouverneur Janssen, inspecteur-directeur Cracco, en later ook directeur 
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Vandeputte, waren in feite de enigen in de Bank, die de uitdaging aankonden.  
Ze werden daarvoor trouwens door Hofrichter gerespecteerd. 
 Hofrichter was ook een man van de actie, een kordate doorzetter: hij 
zou een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van het Belgische goud van 
Dakar naar Berlijn in 1940-1941.  Zijn rol werd nog aanzienlijker wanneer hij 
op 2 september 1942 werd benoemd tot plaatsvervangend commissaris bij de 
Bank en bij de Emissiebank.  Zijn autocratisch optreden tijdens die periode 
heeft de confrontatie tussen het Militaire Bestuur en de Bank nog verscherpt 
en de slepende crisissituatie mee op de spits gedreven, naar de impasse van 
einde 1942 toe.  Het onderhuidse conflict tussen von Becker en zijn naaste 
medewerker, twee uitgesproken tegengestelde temperamenten, kwam ook 
tijdens deze dramatische dagen duidelijk naar voor.  Op het einde van 1943 viel 
Hofrichter echter in ongenade.  Slachtoffer van een interne Duitse 
machtsstrijd? Hij werd eerst op missie gestuurd, kwam nog voor een korte tijd 
terug naar het commissariaat, maar verliet Brussel definitief in de zomer 1944 
om zijn vooroorlogse functie in het agentschap van de Reichsbank te Dresden 
terug op te nemen.  Hij zou kort daarna naar Polen worden gezonden, waar hij 
overleed43.  Hofrichters dominerende rol te Brussel werd overgenomen door 
Reichsbankdirecteur dr. Hoppe, een bekwaam jurist, eveneens lid van de partij.  
In tegenstelling tot Hofrichter was hij een geslepen onbetrouwbaar man die 
nauwe relaties onderhield met de Brusselse Gestapo.  Het werd voor 
Vandeputte een hele opgave om met deze sinistere figuur te onderhandelen. 
 Dr. Herbert Prack was een buitenbeentje in de groep.  Hij was in 
Oostenrijk geboren en had voor de oorlog, in zijn functie van secretaris van de 
gouverneur der Oostenrijkse centrale bank, de Belgische financiële expert 
Maurice Frère leren kennen, die door de Volkerenbond naar Wenen was 
gezonden.  Prack zou tijdens de oorlog met Frère, toen voorzitter van de 
Bankcommissie en lid van de beheerraad van de Emissiebank, de vriendschap 
voortzetten, die hij tijdens hun eerste ontmoeting had gesloten.  Prack was een 
Oostenrijkse nationalist, had veel sympathie voor België, en was duidelijk anti-
nazi.  Hij was echter geen vechter en stond huiverig tegenover iedere strategie 
van harde confrontatie.  Hij zag meer heil in ernstig onderhandelen en in een 
voorzichtige maar taaie obstructie.  Prack oefende slechts een ondergeschikte 
functie uit in Gruppe VIII, maar hij sprak behoorlijk Frans en woonde 
zodoende de meeste vergaderingen van de Bank en de Emissiebank bij44.  In 
de loop van de bezetting, bij de uitdunning van de staf, werd zijn invloed 
groter, en ook zijn durf.  Via hem werd de directie van de Bank meer en meer 
op de hoogte gebracht van de interne keuken van de Gruppe, van haar strategie, 
haar bedoelingen en bijbedoelingen. 
 Het Militaire Bestuur, hoewel het regeerde over een bevolking van ruim 
11,5 miljoen inwoners, was schaars bemand.  Het telde op zijn hoogtepunt, in 
september 1941, slechts 1.166 eenheden45.  Dat staat in groot contrast met de 
Eerste Wereldoorlog, toen het Bestuur ongeveer 10.000 Duitse medewerkers 
telde.  Haalt men uit het totale pakket van 1.116 medewerkers, de lagere 
bedienden, die enkel uitvoerende taken verrichtten, dan komt men in 
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december 1940 tot een staf van nauwelijks 700 eenheden.  Later werd de staf 
iets versterkt, maar vanaf de herfst 1941 ging het opnieuw in dalende lijn tot in 
1942 een dieptepunt werd bereikt en de Militärverwaltung in België en Noord-
Frankrijk gerund werd door slechts 470 stafleden46.  Deze beperkte bestaffing 
verklaart mede de eerder gematigde opstelling van het Militaire Bestuur: het 
had de medewerking van de centrale administratie, van de bedrijfswereld en 
van het bankwezen nodig om doelmatig te kunnen functioneren47. 
 
‘Le temps des notables’48 
 
 De Bank werd op 16 mei 1940 gesloten.  Directeur Goffin liet, naast de 
conciërge en de chauffeur, nog een ploeg bewakers achter, onder de leiding 
van de vlot Duits sprekende ambtenaar John Van Kessel.  De volgende dag, 
vrijdag 17 mei, bezetten de Duitsers de stad.  Nog dezelfde avond meldde zich 
een luitenant bij de Bank aan, vergezeld van dertig militairen, gewapend met 
een viertal mitrailleurs.  De luitenant inspecteerde met drie van zijn 
ondergeschikten en met Van Kessel, het hele complex, inclusief de kluis van de 
Bank en de zalen van de privé-kluizen.  Intussen hadden de overige soldaten 
de Bank omsingeld.  Later kwam een hogere officier van het 
Devisenschutzkommando langs om het rapport van de luitenant te horen.  Verder 
gebeurde er niets, ook de volgende dag niet, tenzij dat de drie in de Bank 
geparkeerde auto’s werden aangeslagen. 
 Op zondag 19 mei vond het eerste contact plaats tussen directeur 
Goffin en het hoofd van het Devisenschutzkommando Staffel, waarbij het rapport 
van de inspectie werd besproken en door Goffin ondertekend.  Op 20 mei 
ontving Goffin een verzoek van Staffel om een lijst over te maken van de 
buitenlandse waarden, die aan de Bank of aan haar klanten toebehoorden, en 
ook de namen op te geven van de huurders van de privé-kluizen49.  Vanaf 
21 mei, namen de bankspecialisten van het Militaire Bestuur de contacten en 
besprekingen met de Bank over50.  De onderhandelingen verliepen nu tussen 
Goffin en de doctors Möckel en Heppner, twee gewezen topambtenaren van 
de Reichsbank51. 
 Vanaf hun eerste contact met Goffin drongen de Duitsers erop aan dat 
de Bank zou worden heropend en dat ze al haar normale activiteiten zou 
hervatten52.  Goffin kon hier niet op ingaan om juridische zowel als om 
praktische redenen.  Zijn bevoegdheid reikte niet verder dan het nemen van 
bewarende maatregelen53.  Praktisch gezien beschikte de Bank ook niet over 
het nodige materiaal: bankbiljetten, drukpersen en matrijzen, alles bevond zich 
in het buitenland54.  Goffin kon wel instaan voor het organiseren van een 
beperkte activiteit.  Hij stelde de kluizenzalen opnieuw open voor het publiek, 
liet het wisselen van geld toe en aanvaardde de inning van vervallen effecten55.  
Vrij vlug gaf hij de agentschappen in de provincies de toestemming om hun 
kantoren te heropenen en geldelijke transacties uit te voeren voor rekening van 
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas56.  Midden juni 1940 hadden 18 
agentschappen hun deuren opnieuw geopend57.  De annexatie door Duitsland 
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van Malmédy en Luxemburg zou de agentschappen in deze regio’s voor de 
duur van de oorlog aan het netwerk van de Bank onttrekken58. 
 Zodra Goffin de twee vertegenwoordigers van het Militaire Bestuur had 
gehoord, lichtte hij de leiding van de Société Générale in.  Gouverneur 
Galopin had, zodra de bezetting een feit was, het voortouw genomen in de 
financiële reorganisatie van het land59.  Vanaf 19 mei had hij dagelijkse 
vergaderingen gehouden met Max-Léo Gérard, voorzitter van de Bank van 
Brussel, en later met Fernand Collin, voorzitter van de Kredietbank.  Deze drie 
bankiers hadden op 15 mei op het kabinet van minister Gutt de gevleugelde 
woorden van Spaak meegekregen: ‘Messieurs, nous vous confions la Belgique’.  
Gevolg gevend aan het verzoek van beide ministers, verruimde Galopin de 
kleine groep en nodigde prominenten uit verschillende actiesferen uit om zich 
bij hen aan te sluiten.  Ze zouden zich samen beraden over de te nemen 
beslissingen, die beloofden zeer zwaar te zullen worden en ze zouden ook de 
verantwoordelijkheden die eruit volgden samen delen.  Tot de getrouwen 
behoorden oud-minister Paul Tschoffen, advocaat te Luik, baron Vaxelaire, 
Brussels zakenman, Willy de Munck en Albert Goffin, daarnaast Albert-
Edouard Janssen, voorzitter van de Société Générale de Banque, en vanaf 
16 juni ook Léon Bekaert, Vlaams industrieel.  Occasioneel werd ook oud-
minister Emile Van Dievoet, hoogleraar te Leuven, uitgenodigd60.  De groep 
ging de geschiedenis in onder de naam ‘Comité-Galopin’.  Galopin was 
inderdaad de stuwende kracht en de dominerende figuur onder zijn collega’s. 
 De secretarissen-generaal hadden zich eind mei nog niet in een college 
georganiseerd61.  Er heerste trouwens grote verwarring op de ministeries.  Vele 
diensthoofden, zelfs secretarissen-generaal, zoals baron Snoy et d’Oppuers van 
het ministerie van Economische Zaken, waren nog niet terug uit Frankrijk.  De 
in België achtergebleven secretarissen-generaal, in totaal waren het er vijf, 
werden op 5 juni door Reeder in vergadering bijeengeroepen, om met hem het 
bestuur van het land te bespreken.  Ze maakten het de Militärverwaltungschef 
onmiddellijk duidelijk dat ze van de regering slechts een administratieve 
bevoegdheid hadden gekregen, en zeker geen wetgevende.  Ze konden zich 
enkel ertoe verbinden de verordeningen van de Duitse bezetter uit te voeren, 
voor zover die niet strijdig waren met de Belgische wetgeving en met het 
algemene belang van het land62. 
 Hiermee rekening houdend stelde Reeder voor om de secretarissen-
generaal in de mogelijkheid te stellen als een ‘college’ op te treden, waardoor 
hun ‘administratieve’ bevoegdheid zou worden versterkt.  Hiertegen rees 
onmiddellijk protest, onder meer van de bankiers en van de grootindustriëlen.  
Naar hun opvatting hadden de secretarissen-generaal uit handen van de 
regering slechts een delegatie van bevoegdheid ontvangen voor het treffen van 
‘individuele’ beslissingen, elk in zijn eigen ministerie, en niet om naar buiten te 
komen met ‘collectieve’ beslissingen63.  Dit was ook het standpunt van 
vooraanstaande juristen en oud-ministers64.  Het was anderzijds een publiek 
geheim dat de onderlinge verstandhouding tussen de secretarissen-generaal 
verre van optimaal was65.  Dit was wellicht ook een van de redenen waarom 
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hun impact op het chaotisch verloop van de evenementen voor en bij het 
begin van de bezetting, zo zwak en ondoeltreffend was uitgevallen66.  Bankiers 
en topondernemers, van huize uit nooit grote sympathisanten van centrale 
besturen, voelden zich hierdoor nog meer gesterkt in hun overtuiging dat zij de 
plicht hadden de economische en financiële leiding van het land in handen te 
nemen. 
 De aandacht van de bankiers richtte zich onmiddellijk op het algemene 
geldtekort.  Tijdens de eerste dagen van de bezetting gaf de Bank van de 
Société Générale, de enige privé-bank die nog over een reserve aan contanten 
beschikte, voor meer dan 200 miljoen Belgische frank voorschotten aan 
gemeenten en diverse openbare diensten om uitkeringen aan noodlijdenden en 
aan werklozen mogelijk te maken.  Op 29 mei 1940 creëerde ze, in 
samenwerking met de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en met enkele andere 
privé-banken, een Association Nationale d’Assistance (ANA) om de bancaire hulp 
op een meer systematische manier te organiseren.  M.-L. Gérard legde op 
31 mei een plan voor aan Galopin om de werking van de Postchequediensten, 
niettegenstaande de afwezigheid van bestuur en het gebrek aan documenten, 
toch op korte termijn te herstellen67.  Vanaf 25 mei ten slotte werkten de 
bankiers, onder impuls van Galopin, aan een project tot oprichting van een 
Société Coopérative d’Avances et de Prêts (CAP.) om, samen met het hele 
bedrijfsleven, de financiering van het industriële herstel vlot te krijgen68. 
 Galopin was vrij vlug tot de conclusie gekomen dat de passieve 
weerstand, die tijdens de eerste wereldoorlog de houding van bezet België had 
bepaald, niet voor herhaling vatbaar was: ‘Nous devons pouvoir accepter une 
conception plus large que celle adoptée pendant l’autre guerre…  Nous ne devons pas laisser 
que des ruines pour l’après-guerre’ 69.  Van de Munck, zijn vice-gouverneur, die 
tussen 20 en 24 mei op de Amerikaanse ambassade besprekingen had 
bijgewoond, had hij vernomen dat een grootschalige hulp vanuit de Verenigde 
Staten, een ‘Belgian Relief à la Hoover’, op haast onoverkomelijke moeilijkheden 
zou stoten70.  Churchill was vastbesloten de continentale blokkade waterdicht 
te houden.  Elke hulp aan de burger was een onrechtstreekse hulp aan de 
vijand.  Ook waren de Engelsen nog niet zo zeker of de Duitsers het 
Amerikaanse graan, als ze het toch doorlieten, niet naar het eigen land zouden 
doorsluizen: het erewoord van de keizerlijke legers van twintig jaar geleden was 
niet vergelijkbaar met dat van de nazi’s!  Op hulp van buiten uit moest dus niet 
gerekend worden: België zou zelf moeten instaan voor zijn bevoorrading.  Een 
nota van de Société Générale is hiervoor expliciet: ‘Est-il expédient de maintenir un 
certain degré d’activité économique dans le pays?... la vie matérielle de 6 millions de belges au 
moins ne s’accommode pas de finasserie, car c’est question du pain quoditien qui se posera… 
la sagesse consiste à suivre la méthode du moindre mal, c.à.d.  à prendre nous-mêmes 
l’initiative de faire travailler, avant tout pour satisfaire les besoins essentiels du pays, et ne 
pas se plier aux exigences allemandes que dans le cas et dans la mesure où il sera absolument 
impossible de faire autrement’71. 
 Het industriële herstel was niet alleen voor de werkgelegenheid een 
noodzaak geworden, het werd ook een eis van de bezetter.  Bijna onmiddellijk 
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na de installatie van de Militärverwaltung vernam het directiecomité van de 
Société Générale dat de Duitsers in de provincies Luik en Limburg 
maatregelen planden om het werk in de mijn- en de metaalsector terug op gang 
te brengen.  Naar Limburg werden Duitse technici gezonden en in Luik 
onderhandelde de bezetter met vakbondsleiders van communistische signatuur 
om samen, in afwezigheid van de directeurs, de mijnen weer te openen.  Twee 
Amerikaanse directeurs van Bell Telephone Antwerpen hadden zich, onder 
bepaalde voorwaarden, bereid verklaard het werk te hervatten72.  De volgende 
dag, 28 mei, richtte koning Leopold zich tot de Belgische bevolking om de 
overgave van het leger toe te lichten en besloot zijn toespraak: ‘Demain nous 
nous mettrons au travail avec la ferme volonté de relever la patrie de sa ruine’ 73.  Een week 
later bracht de hoofdingenieur van de fabrieken te Hoboken verslag uit over 
zijn recent bezoek aan Nederland.  Galopin resumeerde in het directiecomité 
het verslag als volgt: ‘En Hollande, la situation administrative fonctionne normalement, 
quoique le Gouvernement se trouve à Londres…  Les banques privées, de même que la 
Banque d’Emission (dont l’or est parti) fonctionnent.  Toutes les industries travaillent.  On 
est très large pour apprécier ce qui, en fait de travail, est licite ou illicite…’74.  Alle 
binnenkomende informatie wees in eenzelfde richting: de werkhervatting was 
een noodzaak geworden. 
 Voor Galopin was het meteen duidelijk dat de financiële en industriële 
leiders van het land zich vrij spoedig zouden moeten uitspreken over een 
algemene werkhervatting: ‘…les Allemands maintiennent l’idée que l’on ne peut pas ne 
pas travailler’; ‘Nous devons envisager la reprise des transports et la mise en état des usines.  
Viendra ensuite l’énorme problème à résoudre: savoir ce que l’on va pouvoir faire’75.  Dit 
laatste probleem, namelijk ‘wat produceren en wat niet’, bleef vanzelfsprekend 
de hamvraag.  Directielid graaf Maurice Lippens voorzag grote problemen 
zowel voor de tewerkstelling als voor de bevoorrading: ‘puisque les allemands 
affirment qu’ il faut travailler, nous risquons de ne pas être autorisés à donner du secours 
sans travail…  Il faut aussi que l’ on considère le ravitaillement éventuel américain qui ne 
pourrait être autorisé par les allemands que si l’ on travaille, par les Alliés que si l’ on ne 
travaille pas’ 76. 
 Uit het voorafgaande blijkt dat de Belgische bankiers en holdings de 
politiek van passieve weerstand, zelfs nog voor de totale bezetting, niet eens 
meer ter discussie brachten.  De schakels tussen bevoorrading, tewerkstelling 
en export naar Duitsland vormden één logisch geheel.  De hulp aan de vijand, 
want dat was de betekenis van de ‘export’, zou zo beperkt mogelijk worden 
gehouden, maar in principe was ze aanvaardbaar.  Daarover was iedereen, ook 
het Comité-Galopin, het eens.  Deze stellingname, die de komende vier jaar 
gigantische problemen met zich mee zou brengen, sloot zich nu geruisloos aan 
bij de algemene accommodatiepolitiek, die, zo werd beweerd, in Nederland al 
vrij behoorlijk werkte77.  Om niemand met verontrustende vragen achter te 
laten, werd toch nog een extra advies ingewonnen respectievelijk bij advokaat 
Paul Struye op 18 juni en bij professor Léon-Hugo Dupriez op 28 juni.  Beide 
adviezen stonden positief tegenover het accepteren van een economische 
accommodatiepolitiek78.  In feite werd er aan het bezette België ook niet echt 
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een rationele keuze gelaten.  Galopin had van bij het begin gezegd: ‘nous devons 
donc produire et exporter, point sur lequel les Allemands sont d’accord à condition que ce soit 
vers l’Allemagne’79. 
 Sommige historici, onder meer de Amerikaan John Gillingham, hebben 
beweerd dat de Belgische holdings de bezetter met ongeduld stonden op te 
wachten om te kunnen collaboreren en om, met zijn hulp, de invloed van de 
vakbonden te kunnen terugschroeven.  De verslagen van de vergaderingen uit 
die dagen bewijzen deze stelling hoegenaamd niet, integendeel.  De bankiers en 
industriëlen waren het wel vrij vlug eens om het werk te hervatten: 60 procent 
van de vooroorlogse productie leek voor de meeste een redelijk cijfer80.  Ze 
stonden aanvankelijk wel huiverig tegenover uitvoer naar Duitsland.  Slechts 
geleidelijk kwam hun instemming op dit punt tot stand.  Vanzelfsprekend 
speelden er veel factoren in die beslissing.  Het ging om het behoud van een 
bedrijf, om het creëren van werkgelegenheid, om de schrik voor represailles 
van de bezetter of om het gevreesde artikel 115 uit het Belgische strafwetboek, 
dat economische collaboratie zeer strafbaar stelde.  Bij de ene zal de eerste 
factor zwaarder hebben doorgewogen dan de tweede en de derde of 
omgekeerd.  Allen stonden in de zomer van 1940 voor een van de zwaarste 
beslissingen uit hun professionele loopbaan.  De schijnwerper exclusief richten 
op één aspect van de besluitvorming is de zaak te sterk vereenvoudigen en het 
is bovendien niet de taak van de historicus. 
 
Het emissie-initiatief van de bankiers 
 
 Het initiatief van de bankiers tot het oprichten van een nieuw emissie-
instituut, tijdens de eerste weken van de bezetting, moet in de eerste plaats 
worden gezien in de context van de toen vigerende publieke opinie die stilaan 
gewonnen werd voor een accommodatiepolitiek, zoals die vorm kreeg in en 
buiten het Comité-Galopin.  Een terugblik op de vooroorlogse jaren kan ook 
een licht werpen op de invloeden en de beweegredenen, die in de schaduwzone 
van dit uiterst complexe tijdsgebeuren niet direct een prominente rol hebben 
gespeeld, maar toch aanwezig waren.  De bankiers hadden tijdens de jaren 
dertig enkele zware tegenslagen moeten verwerken.  De bankcrisis, de daarmee 
gepaarde gaande faillissementen in de banksector en de noodlottige afloop van 
de zogenaamde ‘regering van de bankiers’ (1934-1935) waren hun imago niet 
ten goede gekomen.  De oprichting van de Bankcommissie in 1935 en de 
inkrimping van de bevoegdheden van de regenten, bij de hervorming van de 
Bank in 1937, hadden bovendien de invloed van de privé-bankiers in de 
publieke sfeer ernstig aan banden gelegd.  Het dirigisme van minister van 
Financiën De Man en de argusogen waarmee Janssen, voorzitter van de 
Bankcommissie en later gouverneur van de Bank, de strikte toepassing van het 
nieuwe bankreglement volgde, hadden de bankiers, om het zacht uit te 
drukken, vaak geïrriteerd81.  Een vleugje ‘revanche-geest’ hing dus misschien 
ook tussen de bankgebouwen.  De bankiers voelden zich plots geroepen in de 
openbare sector opnieuw actief op te treden en ze deden het niet helemaal 
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tegen hun zin.  De evacuatie van de Bank en van de andere openbare financiële 
instellingen had een ontoelaatbaar vacuüm gecreëerd, met desastreuze 
gevolgen voor alle burgers in het bezette België.  De bankiers zagen het dan 
ook als een elementaire plicht tegenover de gemeenschap om de in gebreke 
gebleven openbare besturen tijdelijk te vervangen en zelf de financieel-
economische ordening in handen te nemen. 
 De Munck had kort na de bezetting van Brussel, dus onmiddellijk na 
17 mei, contact opgenomen met Goffin om het probleem van de emissie te 
bespreken 82.  Het idee om de emissie via de Bank te reactiveren - een idee dat 
het Militaire Bestuur vanaf de bezetting trachtte door te duwen - kwam in geen 
geval in aanmerking: de Bank was immers officieel in Frankrijk gevestigd, de 
matrijzen waren niet eens te Brussel en Goffin was de enige in Brussel 
aanwezige directeur, en dan nog wel met een uitsluitend conservatoire 
bevoegdheid.  In de veronderstelling dat Goffin met een emissie te Brussel zou 
instemmen en de Bank ook haar normale activiteiten zou hervatten, dan 
zouden de Duitsers zonder twijfel de kans grijpen om nieuwe, waarschijnlijk 
deutschfreundliche, directeurs te benoemen.  De controle over de emissie zou in 
die omstandigheden volledig uit de handen van betrouwbare Belgen worden 
genomen.  De Duitsers konden natuurlijk zelf een nieuw emissie-instituut 
oprichten.  Volgens de juristen Paul Tschoffen en Henri Rolin hadden ze, als 
bezettende macht, in feite het recht daartoe op grond van de Conventie van 
Den Haag83.  Een dergelijk instituut was een zo mogelijk nog slechtere 
oplossing, want dan werd de controle over het geldwezen in België uitsluitend 
een Duitse aangelegenheid84. 
 Een gedoogbeleid met betrekking tot de in marken uitgedrukte 
circulerende Reichskreditkassenscheine was eveneens uitgesloten.  Dit papieren 
geld werd door de Duitse legers bij hun veroveringen in de bezette gebieden 
gebruikt als zogezegd tijdelijk betaalmiddel.  Het had geen wettige betaalkracht 
in Duitsland, maar kon, zelfs al was het een overgangsmaatregel, de 
geldcirculatie, in bijvoorbeeld België, sterk beïnvloeden en er de gevreesde 
inflatiespiraal op gang brengen.  Het spookbeeld van de circulerende Duitse 
marken tijdens de Eerste Wereldoorlog en hun nefaste nasleep na het afsluiten 
van de vrede, was voor velen nog levendig in beeld85.  Voor de Duitse bezetter 
had het systeem vanzelfsprekend het voordeel van een ‘contribution de guerre pour 
ainsi dire occulte’, maar vanuit Belgisch standpunt gezien was het systeem zonder 
meer te veroordelen: het bedrag van de in omloop gebrachte marken zou 
immers niet zijn vastgelegd en de in aantal toenemende marken zouden als een 
‘monnaie anesthésiante’ de plundering van het land bevorderen86. 
 Volgens de Munck en Goffin bleef er uiteindelijk maar één valabele 
formule over: namelijk de oprichting van een nieuw emissie-instituut door de 
Belgen zelf.  De Munck dacht niet zozeer aan een heruitgave van het ‘emissie-
departement’ in de Société Générale, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de 
emissie was georganiseerd.  Zijn argumenten tegen een dergelijke heruitgave 
waren tweevoudig.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het de Bank geweest 
die aan de Société Générale had gevraagd om de emissie voor de duur van de 
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oorlog over te nemen.  Dit was, bij afwezigheid van het bestuur van de Bank, 
nu uiteraard niet gebeurd.  De tijden waren ook veranderd en ook de perceptie 
bij de burgers.  De Société Générale wilde het verwijt voorkomen dat ze, als 
een Staat in de Staat, haar macht in de publieke sfeer wilde uitbreiden87.  De 
Munck vond het daarom verkieslijker, in de plaats van het vroegere ‘emissie-
departement’, een autonome privé-instelling op te richten, naar Belgisch recht 
en met Belgisch kapitaal, waaraan alle Belgische privé-banken zouden kunnen 
deelnemen88.  Dat de grote banken ook hier een dominerende rol zouden 
spelen, was vanzelfsprekend geen discussiepunt.  Goffin gaf onmiddellijk 
instructie aan de studiedienst van de Bank om een ontwerp in die zin uit te 
werken. 
 Op 20 mei werd een eerste versie van het ontwerp door Jean-Jacques 
Vincent en Ferdinand Aspeslagh, beiden uit de studiedienst van de Bank, 
voorgedragen89.  Het ontwerp stelde de oprichting van een ‘office belge d’émission’ 
voor, in de vorm van een Belgische naamloze vennootschap op aandelen, te 
onderschrijven door privé-banken en particulieren.  De instelling zou geleid 
worden door een directeur en adminstrateur-directeur en zou onder het 
toezicht staan van een commissaris, die zowel voor zijn benoeming als voor 
zijn ontslag afhing van de goedkeuring van de militaire opperbevelhebber.  
Men verwachtte dat het Duitse toezicht, rekening houdend met de ervaring in 
Polen, zich vrij tegemoetkomend zou opstellen 90.  Opvallend is wel dat de 
opstellers, vermoedelijk op suggestie van de bankiers en van de Bank zelf, geen 
toezicht vanwege het ministerie van Financiën voorzagen.  Ze vreesden 
vermoedelijk voor een te dirigistisch toezicht van de kant van de Belgische 
overheid.  Zulks roept de gedachte op dat de knelpunten van de vooroorlogse 
jaren tussen de financiële privé- en publieke sector nog niet van de horizon 
waren verdwenen. 
 Het nieuwe emissie-instituut zou de traditionele activiteit van de Bank in 
België, voor de duur van de oorlog, overnemen.  Bovendien werd het 
giroverkeer terug opgestart om de activiteit van de Postchequedienst te kunnen 
integreren.  Ook hier kwam onderhuidse kritiek tegenover de Belgische 
overheid op de voorgrond.  De Postchequedienst had zich immers via zijn 
girobetalingen opgewerkt tot een geduchte concurrent van de privé-banken.  
Bovendien kon de overheid via dit systeem gratis beschikken over een niet 
onaanzienlijke massa depositogelden voor haar kortlopende kredietbehoeften.  
Hierdoor zagen de privé-banken een potentiële markt aan hen voorbijgaan, op 
een moment dat de kredietverlening in de privé-sector op een laag pitje stond.  
Tenslotte kwam ook de kwestie van de dekking nog aan de orde in het 
ontwerp.  De emissie van het instituut zou worden gedekt door 
schuldvorderingen die uit discontoverrichtingen, leningen en voorschotten 
voortvloeiden.  De niet-gedekte circulatie zou voor viervijfde moeten worden 
gedekt door uit de omloop genomen biljetten van de Bank. 
 De tekst onderging nog enkele wijzigingen vooraleer ter goedkeuring 
aan de bankiers van Brussel en omgeving te worden voorgelegd91.  De 
bespreking zou plaatshebben op 25 mei in de lokalen van de Société Générale.  
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De Munck had de uitnodigingen hiervoor op 22 mei verstuurd92.  Hij had ook 
dr. Möckel en zijn medewerkers van het Militaire Bestuur bereid gevonden om 
de goedgekeurde tekst door te nemen.  Die zouden, in een aparte vergadering, 
samen met M.-L. Gérard, A.-E. Janssen en de Munck zelf, de inhoud ervan 
bespreken93.  Secretaris-generaal van Financiën Plisnier werd op die 
vergadering mee uitgenodigd op aandringen van dr. Witt, Regierungsdirector bij 
het Militaire Bestuur.  Plisnier had geweigerd onder voorwendsel dat het 
Smeers, de regeringscommissaris, toekwam, om in naam van de Belgische 
administratie die vergadering bij te wonen.  Het is niet duidelijk waar de 
weigering van Plisniers in feite naar verwees want Smeers kon onmogelijk op 
de vergadering aanwezig zijn daar hij op dat moment nog in Frankrijk 
verbleef94. 
 Op de vergadering met dr. Möckel en zijn medewerkers werden het 
Belgische voorstel en de Duitse suggestie tot hervatting van de activiteit van de 
Bank langdurig besproken en werden de respectieve argumenten pro en contra 
tegen elkaar afgewogen95.  De Duitsers opperden dat hun suggestie niet alleen 
een eenvoudige oplossing inhield maar uiteindelijk ook tegemoet kwam aan de 
wensen van de Belgen om een eigen, Belgisch emissie-instituut te behouden.  
Het praktische probleem van het gebrek aan matrijzen was, naar hun mening, 
gemakkelijk op te lossen: de Reichsbank te Berlijn zou zeker bereid zijn om op 
korte termijn Belgische bankbiljetten aan te maken. 
 De bankiers reageerden tegen het Duitse voorstel met een aantal 
bezwaren van juridische en psychologische aard.  In de eerste plaats zou een 
hervatting van de emissie door de Bank te Brussel, zoals door de Duitsers 
voorgesteld, de Belgische wetgeving schenden.  In Brussel kon er inderdaad, 
volgens de thans vigerende wetgeving, geen rechtsgeldig besluit meer worden 
genomen om de zetel en het bestuur van de Bank opnieuw in België te 
vestigen, wat impliceerde dat een hervatting van de emissie door de Bank in 
Brussel was uitgesloten.  Indien de Duitsers hier overheen zouden stappen, 
zouden ze de Belgische wetgeving schenden en bovendien ingaan tegen de 
Conventie van den Haag.  Een onmiddellijk gevolg zou zijn dat de bevolking 
de nieuwe bankbiljetten slechts met wantrouwen zou accepteren en haar geloof 
in de mandaathouders van de Bank zou verliezen. 
 De Belgen betwistten zeker niet de noodzaak tot oprichting van een 
emissie-instituut, ze achtten die oprichting zelfs uiterst dringend, maar enkel 
een ‘nieuw Belgisch instituut’ kon de zopas geformuleerde bezwaren opheffen.  
De oprichting ervan door de banken en de holdings, in de vorm van een 
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, zou inderdaad volledig conform 
zijn met de Belgische wetgeving.  Het vertrouwen van de bevolking in de 
nieuwe instelling en haar bestuurders zou volledig gewaarborgd blijven.  De 
nieuwe instelling zou trouwens slechts in een beperkte mate bankbiljetten 
uitgeven, uitsluitend om het huidige tekort aan biljetten van de Bank op te 
vangen. 
 Tijdens de daaropvolgende discussie kregen de Belgen de indruk dat 
hun argumenten een positief effect sorteerden en dat de Duitsers voor het idee 
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van een Belgisch emissie-instituut gewonnen waren.  Vandaar dat Galopin in 
een vergadering van het directiecomité van de Société Générale op 27 mei 
meende te mogen stellen dat het probleem was opgelost: ‘quand nous aurons 
‘notre’ institut d’émission’ 96.  Enkele dagen later, op 5 juni, liet dr. Heppner, 
tijdens een gesprek met de Munck, echter een heel ander geluid horen.  
Volgens hem viel er niet te denken aan de oprichting van een nieuw Belgisch 
emissie-instituut, het was de emissie-activiteit van de Bank zelf die hersteld 
moest worden.  Hiermede was het overduidelijk dat er in de kringen van het 
Militaire Bestuur ernstige meningsverschillen over de zaak bestonden en dat 
niemand tot dan toe de knoop had weten door te hakken97. 
 Intussen was er ook enige beroering ontstaan op het ministerie van 
Financiën.  Tijdens een gesprek met Plisnier had Regierungsdirektor dr. Witt de 
secretaris-generaal op zijn plicht gewezen om, bij afwezigheid van 
regeringscommissaris Smeers, zelf zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de 
kwestie van de emissie98.  Had Plisnier, daarbij aansluitend, contact opgenomen 
met directeur Goffin?  Het is best mogelijk.  In ieder geval vroeg hij inzage in 
het ontwerp tot oprichting van het nieuwe instituut. 
 Voor de bankiers kwam dit verzoek lichtjes onverwacht en ze keurden 
in der haast, tijdens de vergadering van het Comité-Galopin op 4 juni, de 
inlassing van een bijzonder artikel goed, dat als volgt luidde: ‘Le Secrétaire 
général...assiste, quand il le juge convenable, aux séances du Conseil d’administration et aux 
assemblées générales.  Il y a voix consultative’.  De volgende dag kreeg Plisnier van 
Goffin de geamendeerde tekst van het ontwerp.  Hij reageerde onmiddellijk en 
uiterst verontwaardigd.  De secretaris-generaal eiste een onbeperkte controle 
op alle werkzaamheden van het instituut, bovendien een recht van 
opschortend veto tegen alle beslissingen die zouden ingaan tegen de Belgische 
wetgeving en tegen de belangen van het land.  De bankiers legden zich neer: 
op 7 juni keurden de Munck, Goffin, M.-L. Gérard en A.-E. Janssen op het 
kabinet van Plisnier een nieuwe tekst goed, die aan de eisen van Plisnier 
tegemoet kwam en die tegelijkertijd de bevoegdheid van de vertegenwoordiger 
van het Duitse Bestuur aanzienlijk indijkte99. 
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Hoofdstuk 8 
 

DE  OPRICHTING  VAN  DE  EMISSIEBANK  TE  BRUSSEL 
 
 
 
 ‘Ne lui faites point la guerre trop ouvertement sur tout ceci ’ 
 (Mad. De Sévigné, Lettres, 848) 
 
 
 
 
De beslissende onderhandelingen 
 
 De onderhandelingen met dr. Möckel en dr. Heppner bleken, achteraf 
gezien, slechts een eerste aftasten van het terrein te zijn geweest in afwachting 
van de definitieve organisatie van het Bankaufsichtamt, waarvoor op instructies 
van de Berlijnse Reichsbank werd gewacht.  Op 9 juni was het zover en maakte 
de Reichsbank het organigram van het in Brussel te vestigen Bankaufsichtamt 
bekend: dr. von Becker kreeg de leiding en dr. Hofrichter werd zijn adjunct1.  
Beiden hadden van de Reichsbank concrete instructies gekregen2, die ze op 
13 juni aan een delegatie van de Belgische bankiers voorlegden.  Centraal in de 
besprekingen stond de oprichting van een nieuw emissie-instituut te Brussel, 
zoals de Duitse autoriteiten het zagen3.  Von Becker en Hofrichter verzochten 
de bankiers de tekst te bestuderen en eventuele opmerkingen voor te leggen op 
een vergadering die op 15 juni was gepland4. 
 Het feit dat Hofrichter betrokken was geweest bij de oprichting van de 
nieuwe emissiebank van Polen liet vermoeden dat de Brusselse emissiebank 
naar de Poolse blauwdruk was ontworpen.  Het ontwerp had inderdaad veel 
raakpunten met het Poolse model5.  Wel voorzag het in de oprichting van een 
emissiebank in de vorm van een Belgische naamloze vennootschap met een 
hoog kapitaalbedrag, te onderschrijven door de privé-banken.  Een eerste 
tegemoetkoming aan de voorstellen van de Belgische bankiers.  De concrete 
organisatie week echter sterk af van de Belgische grondgedachte.  De 
vennootschap zou worden beheerd door een voorzitter die praktisch alle 
macht in handen had en bijgestaan werd door twee afgevaardigde bestuurders.  
De beheerraad werd in principe herleid tot een raadgevend orgaan: zijn 
beslissingsbevoegdheid werd beperkt tot het goedkeuren van de balans en het 
beheer van de discontoverrichtingen. 
 Het Führer-principe lag duidelijk aan de grondslag van het hele 
organigram van het bestuur.  De bevoegdheid van de algemene vergadering 
was minimaal gehouden en beperkte zich in feite tot het benoemen van de 
leidende mandaathouders.  Die benoemingen waren dan nog onderworpen aan 
de goedkeuring van de militaire opperbevelhebber, die ook het recht had de 
leden te ontslaan.  De Duitse commissaris bij de Bank moest bovendien 
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volledig geïnformeerd worden over de activiteit van het nieuwe instituut en 
moest ook zijn toestemming geven voor alle belangrijke beslissingen, een 
toestemming die hij naar goeddunken en wanneer ook kon intrekken.  Voorts 
werd de voorgestelde emissiebank onttrokken aan de controle van de 
Bankcommissie: ze was dus niet onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 
1935.  In het organigram was ook geen plaats voorzien voor een Belgische 
regeringscommissaris. 
 Het lag in de bedoeling dat de Bank haar gebouwen, personeel en 
drukapparatuur ter beschikking zou stellen van het nieuwe instituut en dat de 
bankbiljetten van dit instituut als enig betaalmiddel in het land zouden 
circuleren.  De biljetten van de Bank zouden moeten worden ingeruild en ook 
de Reichskreditkassenscheine zouden op termijn uit de omloop worden genomen6.  
Buiten deze twee activiteiten, omruilen en intrekken, zou de emissiebank ook 
nog commerciële effecten kunnen disconteren.  Zij was evenwel niet 
gemachtigd om overheidspapier, zoals schatkistbons van de Staat, de 
provincies, de gemeenten en andere openbare instellingen, te disconteren, 
noch voorschotten of leningen toe te staan met dergelijke overheidseffecten als 
onderpand.  De emissie zou dus gedekt worden door de uit de commerciële 
discontoverrichtingen voortvloeiende schuldvorderingen, door de ingeruilde 
bankbiljetten, door de Reichskreditkassenscheine  en door andere tegoeden op de 
Reichskreditkasse, de Reichsbank en de Verrechnungskasse te Berlijn.  Voorts zou 
een algemene hypotheek op het onroerende bezit in België als aanvullende 
waarborg gelden. 
 Goffin, Galopin, de Munck, A.E. Janssen, M.-L. Gérard en Collin waren 
op de vergadering van 15 juni de woordvoerders voor de Belgische banken7.  
Ze hadden heel wat aanmerkingen op het Duitse project.  In de eerste plaats 
kon, naar hun mening, de voorgestelde juridische vorm niet worden 
gehandhaafd: de hele benoemingsprocedure en de toekenning van een bijna 
exclusieve macht aan de voorzitter waren inderdaad onverzoenbaar met de 
Belgische wetgeving op de naamloze vennootschappen.  Deze wetgeving werd 
immers gekenmerkt door een grote autonomie van de betrokken 
maatschappijen en door een grote vrijheid in handelen van haar administratieve 
organen, die uitsluitend verantwoordelijk waren tegenover de algemene 
vergadering van aandeelhouders.  Het door de Duitse autoriteiten voorgestelde 
project stond haaks op de Belgische wetgeving inzake naamloze 
vennootschappen.  Er zou moeten gezocht worden naar een meer algemene 
formule, zoals ‘vennootschap op aandelen naar Belgisch recht’.  Voorts zou 
men in de statuten niet mogen verwijzen naar regelingen in de wet op de 
naamloze vennootschappen, maar beter naar regelingen in de statuten van de 
Bank, die een instelling sui generis was8.  De bankiers meenden anderzijds dat 
het kapitaal van de emissiebank niet zo hoog moest zijn als door de Duitsers 
was gesuggereerd en dat het bovendien slechts voor 20 procent bij de 
oprichting moest worden volgestort. 
 De bankiers hadden in hun oorspronkelijk project een bedrag van 
100 miljoen Belgische frank voorgesteld, maar waren wel bereid het tot 
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150 miljoen op te voeren.  Er volgde nog een discussie over de 
grondwettelijkheid en de omvang van de in het vooruitzicht gestelde 
hypotheek: het opleggen van een hypotheek aan de bevolking druiste in tegen 
de artikelen 6 en 11 van de Belgische grondwet9, De omvang was ook veel te 
ruim gezien volgens de Belgische bankiers, maar ze konden de Duitse 
autoriteiten hiervan niet overtuigen.  De suggestie om de gebouwen, het 
personeel en de drukapparatuur van de Bank ter beschikking te stellen van de 
nieuwe emissiebank stuitte dan weer op een juridisch probleem.  Goffin had 
immers geen bevoegdheid om een dergelijke beslissing te nemen.  Een bevel 
tot opeising door de secretaris-generaal van Financiën zou hier een oplossing 
kunnen bieden.  Von Becker zou op 17 juni hierover praten met Plisnier. 
 Het grote struikelblok voor de bankiers was het artikel dat de nieuwe 
emissiebank verbood voorschotten toe te kennen met overheidseffecten als 
onderpand of die te disconteren.  De uitbetaling van salarissen en pensioenen 
door de centrale, provinciale, gemeentelijke en andere openbare administraties, 
de steun van deze administraties aan diegenen die oorlogsschade hadden 
geleden, de hulpuitkeringen aan werklozen, aan de familieleden van militairen, 
de armenzorg, alles was uiteindelijk door de banken gefinancierd geworden op 
basis van schulderkenningen van de overheid.  De geldbehoeften van de 
publieke sector zouden niet verminderen, wel integendeel.  De fiscale 
inkomsten zouden immers nog voor lange tijd achterblijven op de 
overheidsuitgaven, zeker in het beangstigende vooruitzicht van de komende 
bezettingskosten.  De banken beschikten niet over voldoende liquiditeiten om 
een dergelijke financiering blijvend aan te kunnen.  De enige mogelijkheid om 
dit probleem op te lossen was de banken de gelegenheid te geven de 
schulderkenningen van de overheid te mobiliseren bij de nieuwe emissiebank.  
Von Becker zag het probleem, maar hij wilde eerst de Reichsbank raadplegen, 
om te zien of hij op dit punt een toegeving kon doen10. 
 De circulatie van de Reichskreditkassenscheine kwam als laatste belangrijke 
punt aan de orde.  In het Duitse ontwerp vormden deze Scheine een van de 
waarden voor de dekking van de nieuwe bankbiljetten.  De emissie was, 
volgens von Beckers toelichting, wel ‘voorlopig’ vastgelegd op 1 miljard 
Reichsmark, maar dit bedrag kon natuurlijk, indien nodig, worden opgevoerd.   
Galopin en de Munck zagen onmiddellijk het gevaar: een niet te controleren 
emissie van bankbiljetten, die zou overslaan in de gevreesde inflatiespiraal11.  
De Scheine circuleerden daarenboven als wettig betaalmiddel in Noorwegen, 
Denemarken, Nederland, België en Noord-Frankrijk.  Het gevaar was niet 
denkbeeldig dat massa’s van dit papieren geld België zouden binnenstromen, 
vooral omdat het Duitse leger een grote troepenmacht concentreerde in België 
en Noord-Frankrijk met het oog op de invasie in Engeland.  De Belgische 
woordvoerders vroegen daarom naar de voorwaarden en modaliteiten, die het 
intrekken van de Scheine zouden begeleiden.  Von Becker weigerde hierop te 
antwoorden omdat aan deze vraag ook een politiek aspect verbonden was, dat 
buiten zijn bevoegdheid lag.  Hij vertrok op 17 juni, samen met Hofrichter, 
naar Berlijn, waar hij verslag zou uitbrengen bij de Reichsbank over de 
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gevoerde besprekingen.  Bij zijn terugkeer hoopte hij nieuwe instructies te 
kunnen voorleggen, die rekening hielden met de Belgische voorstellen. 
 Vooraleer af te reizen had von Becker op 17 juni nog een onderhoud 
met secretaris-generaal van Financiën Plisnier om de bijzonderheden van het 
bevel tot vordering van de gebouwen, het personeel en de drukapparatuur van 
de Bank te bespreken.  Plisnier maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn 
persoonlijke opmerkingen op het Duitse ontwerp van emissiebank te laten 
horen.  Hij drong er, zoals de bankiers, sterk op aan om een soepeler 
kredietsysteem te voorzien voor het financieren van de onvermijdelijk grote 
overheidstekorten, die het achterblijven van de fiscale inkomsten en het 
oplopen van de bezettingskosten met zich zouden meebrengen.  Voorts eiste 
Plisnier een recht op van toezicht, van controle zelfs, door het ministerie van 
Financiën, en in ieder geval een recht op informatie.  In het Duitse ontwerp 
was hierover niets te vinden12. 
 Op 27 juni werden Goffin, Galopin, de Munck, A.-E. Janssen, M.-L. 
Gérard, en op het einde van de vergadering ook Plisnier, uitgenodigd op een 
bijeenkomst in de kantoren van von Becker in de Bank.  De bankiers kregen er 
inzage van het definitieve door Berlijn goedgekeurde ontwerp13.  De tekst hield 
in zekere mate rekening met de op 15 juni geuite bezwaren.  Het idee van een 
eenvoudige ‘vennootschap op aandelen naar Belgisch recht’ werd 
overgenomen.  Het kapitaal werd op 150 miljoen Belgische frank vastgesteld, 
waarvan slechts 20 procent onmiddellijk moest worden volgestort.  Er werd 
bovendien afgezien van de algemene hypotheek op het onroerende bezit in 
België als aanvullende waarborg.  Voorts werden het disconteren van 
overheidspapier, zelfs het verhandelen ervan, en het geven van voorschotten 
op onderpand van overheidspapier, aanvaard als een normale activiteit van de 
instelling: de vervaldag mocht echter één jaar niet overschrijden14.  Voor de 
bankiers, en ook voor secretaris-generaal Plisnier, waren deze wijzigingen een 
belangrijke tegemoetkoming van de Duitse autoriteiten. 
 Aan de dekkingsvoorwaarden werd daartegenover geen duimbreed 
toegegeven.  Duitse betaalmiddelen en tegoeden op Duitse instellingen in 
Duitse munt bleven, naast commerciële en openbare effecten en naast 
schuldvorderingen op de Bank, valabele dekkingsmiddelen.  Wel zouden de 
Duitsers hun best doen om de Reichskreditkassenscheine uit circulatie te nemen, 
eventueel in ruil voor Belgische bankbiljetten15.  Met het verzoek van Plisnier 
om voor het ministerie van Financiën een controlerecht in te lassen werd geen 
rekening gehouden16.  De secretaris-generaal kreeg alleen een zitje in de 
beheerraad, waar hij informatie kon inwinnen en waar hij raad kon geven.  Ten 
slotte werd de benaming van de nieuwe instelling gewijzigd: ze zou niet 
worden opgericht onder de naam van ‘Emissiebank van België’ zoals 
oorspronkelijk was voorzien, maar als ‘Emissiebank te Brussel’, om verwarring 
met de Nationale Bank van België te vermijden17. 
 De Belgische woordvoerders kregen een kwartier tijd om zich te 
beraden: de tekst was te nemen of te laten.  Er zat dus niets anders op dan de 
tekst als zodanig te aanvaarden.  Het alternatief was immers een emissie-
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instituut onder volledig Duitse controle.  De ordonnantie tot oprichting werd 
nog dezelfde dag ondertekend en uitgevaardigd: ze verscheen in het Duitse 
ordonnantieblad van 6 juli 1940.  De oprichtingsakte werd verleden door 
notaris Scheyven te Brussel op 13 juli 1940.  Plisnier, van zijn kant, zorgde op 
27 juni voor het opvorderen van de lokalen, van het personeel en van de 
uitrusting voor het drukken van de nieuwe bankbiljetten van de Bank en stelde 
het geheel ter beschikking van de Emissiebank18.  Goffin werd benoemd tot 
voorzitter van de nieuwe instelling, schatbewaarder Sontag en onderdirecteur 
Pirsoul, chef van de personeelsdienst, werden aangesteld tot afgevaardigde 
bestuurders19. 
 Het leek wel of iedereen dacht dat hij een goede beurt had gemaakt.  De 
Duitsers vonden dat de Emissiebank niet beschouwd kon worden als het 
product van een deutsche Zwangmasznahme 20: oorspronkelijk ging het immers om 
een project dat uitging van de Belgische bankiers en grootindustriëlen en dat 
door het ministerie van Financiën was goedgekeurd.  Tegelijkertijd waren ze 
echter overtuigd dat ze door de Berlijnse aanpassingen de nieuwe instelling 
naar hun hand konden zetten en de Emissiebank konden inschakelen als een 
efficiënt instrument voor de financiering van de Duitse oorlogseconomie: ‘Les 
Allemands croyaient pouvoir faire de la Banque d’Emission un organisme soumis à leur 
pouvoir discrétionnaire’ 21. 
 Goffin, van zijn kant, was tevreden dat de Bank zelf uit het directe 
vaarwater van de Duitse bemoeienissen was gebleven.  Hij vond ook dat de 
toegevingen van de bezetter, wat de Emissiebank betrof, substantieel konden 
genoemd worden22.  Voor Plisnier was het een hele geruststelling dat er een 
oplossing was bereikt voor het financieren van de bezettingskosten en van de 
overheidstekorten23.  De bankiers, ten slotte, meenden dat ze, door het 
omzichtig te spelen, voor de Emissiebank een zekere graad van 
onafhankelijkheid tegenover de bezetter en ook tegenover de Belgische 
overheid hadden weten te waarborgen.  Ze hadden hun controle over de 
instelling niet volledig moeten prijsgeven, wat zeker een pluspunt betekende 
voor de werking van hun accommodatiepolitiek24.  Puhl, vice-president van de 
Reichsbank, was van Berlijn naar Brussel overgekomen om de oprichting van 
de Emissiebank luister bij te zetten, en had in dit opzicht geruststellende taal 
gesproken.  Tijdens een onderhoud met Goffin en Galopin op 28 juni 
onderstreepte hij zeer nadrukkelijk: ‘qu’une tendance très modérée des milieux 
économiques allemands existait à l’égard de la Belgique’ 25. 
 Zeer gewichtig voor de bankiers was de Duitse toegeving om het 
overheidspapier als dekking voor de bankbiljetten te accepteren.  Sinds de 
crisis van de jaren dertig stonden de inkomsten uit investeringskredieten aan de 
privé-sector immers op waakvlam en de tijden waren er niet naar om in de 
nabije toekomst een verandering in deze toestand te verwachten.  De banken 
waren bijgevolg aangewezen op inkomsten uit het verlenen van krediet aan de 
diverse overheidsinstanties.  Het aankopen van schatkistbons en het eventueel 
mobiliseren ervan bij de Emissiebank boden aantrekkelijke perspectieven in dit 
opzicht: ‘MM. A.-E. Janssen, Galopin et de Munck lui (von Becker) font observer que 
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la raison majeure qui justifie la création immédiate d’un institut d’émission est la nécessité de 
mobiliser les promesses des administrations publiques et des comités de secours qui se trouvent 
obligés d’intervenir en ce moment pour assurer le paiement, au moins partiel, des traitements 
des fonctionnaires, des pensions diverses, des indemnités aux chômeurs et aux sinistrés.  A 
titre d’exemple… les dépenses de l’Etat seul atteignent environ 500 millions de francs par 
mois, et… les recettes dans les prochains mois à venir ne pourront guère s’élever à plus de 
200 millions.  La différence doit donc être empruntée’ 26. 
 Kauch, die niet aan de kant van de bankiers stond, maar de belangen 
van de Bank prioritair in het oog hield, gaf een vrij negatief oordeel over de 
oprichting van de Emissiebank.  Hij sprak over: ‘l’absurdité de sa création, résultant 
d’une suite d’ attitudes inconséquentes et d’ incompréhensions de la part des banquiers 
belges’27.  Voorts veroordeelde hij de structuur van de nieuwe instelling: ‘faisant fi 
de l’essence des propositions susdites (les contre-propositions des banquiers), les 
Allemands habillèrent à leur guise et autorisèrent finalement la création, non d’un 
département autonome d’émission, mais d’ une véritable banque centrale d’ un type nouveau, 
après avoir été prendre les ordres à Berlin…’28.  Janssen verklaarde zich vanuit 
Frankrijk op 4 juli 1940 akkoord met de oprichting van een emissiebank.  Hij 
zag ze evenwel uitsluitend als een middel om het land van geldmiddelen te 
voorzien tot aan de terugkeer van de Bank: ‘le nouvel institut servira à faire la 
soudure’ 29.  Gutt was dubbelzinniger in zijn uitspraken, wanneer hij na de 
oorlog zijn ministeriële goedkeuring voor de terugkeer van de Bank naar België 
trachtte te rechtvaardigen.  Impliciet is echter een afwijzing van de oprichting 
van de Emissiebank herkenbaar : ‘il était préférable que le secteur monétaire reste géré, 
sous l’occupation, par les autorités qui en avaient la charge traditionnelle et qui étaient 
indépendantes des intérêts privés’ 30. 
 
De Bank en de Emissiebank als partners bij Janssens terugkeer 
 
 Nadat de vijandelijkheden in Frankrijk waren stopgezet, sijpelden 
geleidelijk nieuwsberichten vanuit België tot in Zuid-Frankrijk door, onder 
meer het bericht dat besprekingen rond de oprichting van een Belgische 
emissiebank gaande waren.  Zoals hierboven gezegd, had gouverneur Janssen 
rond diezelfde tijd de beslissing genomen naar België terug te keren.  Toen hij 
hoorde over de nieuwe Emissiebank, meende hij zijn vertrek niet langer meer 
te kunnen uitstellen.  Hij stuurde zijn privé-secretaris Kauch op 29 juni 1940 
naar Brussel om de zaak ter plaatse te evalueren31. 
 Kauch vernam bij zijn aankomst te Brussel op 30 juni dat de oprichting 
van de Emissiebank een voldongen feit was.  Dit betekende zeker niet dat 
Janssen in Brussel niet welkom was, integendeel.  Zowel Galopin als Goffin en 
Frédéricq van het Hof stonden gunstig tegenover een terugkeer van de 
gouverneur en tegenover een repatriëring van de Bank.  Een onderhoud met 
von Becker wees in dezelfde richting: Janssen kon, volgens de commissaris, 
zijn functie van gouverneur te Brussel heropnemen en kreeg zelfs het 
voorzitterschap van de Emissiebank aangeboden.  Von Becker had er zelfs 
persoonlijk geen bezwaar tegen dat de Emissiebank, zoals Janssen het zag, 
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plaats zou maken voor de Bank, indien deze spoedig zou terugkeren.  Het 
opheffen van de pas opgerichte bank hing vanzelfsprekend af van een 
toestemming uit Berlijn32.  De door Kauch op 6 juli meegebrachte informatie 
was inmiddels achterhaald door een op 2 juli toegekomen brief van Galopin.  
Dr. Möckel en dr. Flad, die op 5 en 6 juli samen met Kauch naar Mont-de-
Marsan waren gereisd, zouden Janssen begeleiden bij zijn terugkeer naar 
Brussel op 9 en 10 juli. 
 Janssen werd vlak na zijn terugkeer, op 11 juli, door Reeder ontvangen.  
Het gesprek verliep vriendschappelijk.  Wel beklemtoonde de gouverneur dat 
hij slechts bereid was een functie in België op te nemen indien de koning 
hiermee instemde.  Hij had in dit verband reeds een onderhoud met 
kabinetschef Frédericq aangevraagd33.  De kabinetschef ontving Janssen op 
13 juli en zegde meteen er geen bezwaar tegen te hebben dat Janssen het 
gouverneurschap van de Bank zou heropnemen en ook de functie van het 
voorzitterschap van de Emissiebank zou waarnemen.  Wel wees hij erop dat hij 
slechts uit eigen naam sprak: de koning kon immers geen politieke daden 
stellen.  Janssen nam genoegen met het antwoord en had nog dezelfde dag een 
gesprek met von Becker en Hofrichter.  Hij verklaarde zich bereid de twee 
functies op te nemen.  Janssen wilde in feite de vergadering van de algemene 
raad van de Bank voorzitten, die was vastgelegd op 15 juli om de terugkeer van 
de zetel van de Bank naar Brussel te bekrachtigen.  Dit ging niet door.  Zijn 
Duitse gesprekspartners wezen erop dat de bij de inval uitgeweken ambtenaren 
en prominenten slechts hun functies konden heropnemen of nieuwe functies 
uitoefenen in België, mits de bevoegde reïntegratiecommissie van de Belgische 
administratie en het Militaire Bestuur hun hiertoe, na onderzoek van hun 
dossier, de toestemming hadden gegeven.  Directeur Goffin zou de 
vergadering van de algemene raad voorzitten.  Een eerste ontgoocheling voor 
Janssen en een duidelijk teken dat ook in Brussel de tijden waren veranderd34. 
 De algemene raad van de Bank, die naast het directiecomité ook de 
regentenraad en het college van censoren omvatte, kwam op 15 juli, zoals 
gepland, te Brussel samen.  Goffin opende met de mededeling dat het 
directiecomité te Mont-de-Marsan beslist had de maatschappelijke zetel van de 
Bank opnieuw naar Brussel over te brengen en het directiecomité en ook alle 
raden van de Bank in hun normale bevoegdheden te herstellen.  De 
repatriëring van de waarden van de Bank was volop aan de gang: alleen de 
goudreserve bleef voorlopig buiten de controle van de Bank.  Voorts wees 
Goffin erop dat de minister van Financiën en de hele Belgische regering te 
Vichy de repatriëring hadden goedgekeurd.  De algemene raad stelde de 
terugkeer vast en bekrachtigde de genomen beslissingen.  Tegelijkertijd bracht 
Goffin de raad ook ervan op de hoogte dat op 13 juli de Emissiebank, onder 
zijn voorzitterschap, was opgericht.  Die oprichting vormde geen obstakel 
voor de activiteit van de Bank: die zou al haar traditionele verrichtingen 
kunnen voortzetten voor zover ze niet raakten aan de uitoefening van het 
emissierecht35.  Beide instellingen zouden naast elkaar blijven bestaan, maar ze 
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zouden optimaal kunnen samenwerken, daar de leiding ervan in gemeen-
schappelijke handen was. 
 De technische diensten waren nog volop bezig met de voorbereiding 
van de nieuwe door Goffin en Galopin te ondertekenen biljetten van de 
Emissiebank.  Ze waren bijgevolg niet in staat om op korte termijn een 
omruiling van de in omloop zijnde biljetten van de Bank in nieuwe biljetten 
van de Emissiebank te organiseren36.  Intussen was de belangrijke 
biljettenreserve van de Bank uit Mont-de-Marsan te Brussel gearriveerd en 
begonnen de consumenten hun opgepotte reserves aan te spreken.  Het 
probleem van het geldtekort scheen voorlopig opgelost.  Janssen kon op 15 juli 
van de Duitse overheid verkrijgen dat het plan van een onmiddellijke omruiling 
werd opgegeven.  De bankbiljetten van de Bank zouden voorlopig in omloop 
blijven; pas wanneer een nieuwe emissie aan de orde kwam, zou die door 
Emissiebank worden verzorgd.  Janssen kon tevreden zijn: de Bank had een 
deel van haar monetaire bevoegdheid kunnen recupereren, al deelde ze die nu 
met de Emissiebank37. 
 Tijdens een onderhoud met von Becker en Hofrichter op 20 juli werd 
Janssen officieel uitgenodigd door het Militaire Bestuur om de functie van 
gouverneur van de Bank terug op te nemen en werd hem ook officieel de 
functie van voorzitter van de Emissiebank aangeboden38.  Janssen aanvaardde 
beide en nam tijdens de vergadering van het directiecomité op 24 juli het 
voorzitterschap van de Emissiebank van Goffin over.  Dit kwam niet als een 
verrassing want Goffin had bij de oprichting het voorzitterschap enkel 
voorwaardelijk aanvaard en wel tot bij de terugkeer van Janssen.  Als gevolg 
van de wissel nam afgevaardigd bestuurder Pirsoul ontslag om plaats te maken 
voor Goffin.  Het tweede mandaat van afgevaardigd bestuurder bleef 
voorlopig in handen van Sontag, maar die zou in november eveneens ontslag 
nemen om het mandaat aan Berger over te dragen.  Aanvankelijk had Vincent 
de vergaderingen van het directiecomité van de Emissiebank als secretaris 
bijgewoond.  Van nu af nam Kauch, intussen teruggekeerd uit Frankrijk, die 
functie over39.  Janssen verstuurde op 23 juli een brief naar de gouverneurs van 
de Bank of England en van de Banque de France om de terugkeer van de zetel 
en van het bestuur van de Bank naar Brussel kenbaar te maken, en meteen de 
annulatie mee te delen van de beslissing van 15 mei betreffende de verplaatsing 
van de zetel en de uitwijking van de directie naar het buitenland.  Aan 
McKittrick, voorzitter van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) te Bazel, 
vroeg hij om de andere centrale banken, leden van de BIB, eveneens op de 
hoogte te brengen van de wijziging40. 
 Tot aan Janssens officiële heraanstelling tot gouverneur van de Bank 
had commissaris von Becker de functie van gouverneur ad interim 
uitgeoefend41.  Toen Janssen de leiding van de Bank opnieuw effectief in 
handen nam, stond hij voor een onderbemand directiecomité, dat enkel 
bestond uit hemzelf en directeur Goffin.  Baudewyns zou voor de duur van de 
oorlog te Londen blijven en Ingenbleek deed nog steeds de dienst in Mont-de-
Marsan.  De vice-gouverneur zou wel in de loop van augustus naar België 
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terugkeren, maar de formaliteiten, verbonden met de reïntegratiecommissie en 
met het Militaire Bestuur, en vooral zijn gezondheidsproblemen, maakten dat 
hij zijn functie op de Bank niet onmiddellijk kon opnemen en pas vanaf het 
einde van het jaar opnieuw regelmatig de vergaderingen van het directiecomité 
kon bijwonen.  Het vierde directeursmandaat, ter vervanging van Mahieu, was 
voorlopig nog niet ingevuld.  Van Nieuwenhuyse, daarentegen, nam na zijn 
definitieve terugkeer uit Frankrijk in augustus, zijn functie van secretaris van de 
Bank opnieuw waar. 
 Von Becker en Hofrichter hadden tijdens hun onderhoud met Janssen 
op 20 juli erop gewezen dat er aan de samenstelling van het directiecomité van 
de Bank, en vooral aan die van de beheerraad van de Emissiebank nog 
gesleuteld moest worden.  Er was een te groot onevenwicht tussen 
Nederlandstaligen en Franstaligen in deze bestuursorganen en sommige nieuw 
voorgestelde leden waren persona non grata bij het Militaire Bestuur.  De 
Emissiebank kwam eerst aan de beurt.  De stichters-bankiers, die op het 
kapitaal van de Emissiebank hadden ingetekend, waren sowieso lid van de 
beheerraad.  Tegen deze stichtende leden opperde het Militaire Bestuur geen 
bezwaren.  Het betrof de Munck voor de Bank van de Société Générale, M.-L. 
Gérard voor de Bank van Brussel, A.-E. Janssen voor de Société Générale de 
Banque, Fernand Puissant-Baeyens voor de Banque de Reports et de Dépôts, 
Collin voor de Kredietbank, Galopin voor de Société Générale, baron Paul de 
Launoit voor de holdings Brufina en Cofinindus, baron Jean Empain voor de 
Compagnies Réunies d’Electricité et de Transports, en E.-J. Solvay voor de 
Mutuelle Solvay42. 
 De statuten voorzagen in een beheerraad van 20 leden.  Aan de negen 
hierboven genoemde leden moesten er bijgevolg nog elf worden toegevoegd.  
Hieronder bevond zich in de eerste plaats secretaris-generaal Plisnier van 
Financiën.  Verder werden voorgesteld: Leon Bekaert, Robert Brasseur, 
Jacques Desoer, Leopold Dumont de Chassart, Leopold Frateur, Lucien 
Graux, André Huyssens, Georges Laloux, Arthur Mulier, Leopold Nuyens en 
Fernand Van Goethem43.  Het Militaire Bestuur verzette zich aanvankelijk 
tegen de benoeming van Brasseur, Dumont de Chassart en Huyssens.  
Uiteindelijk werd enkel het veto tegenover Huyssens gehandhaafd44.  Om de 
aanwezigheid van de Nederlandstaligen op een soepele manier te kunnen 
opvoeren vaardigden de Duitsers op 19 augustus een ordonnantie uit die het 
aantal leden van de beheerraad van 20 op 30 bracht.  Janssen trachtte nog te 
verkrijgen dat de drie directieleden in dit aantal zouden worden begrepen, maar 
zijn voorstel werd afgewezen45.  Op de in november samengeroepen 
buitengewone algemene vergadering werden als nieuwe leden benoemd: de 
secretarissen-generaal Victor Leemans en Charles Verwilghen, voorts de 
zakenlieden (en daarbij ook een ambtenaar, een magistraat en een landbouwer): 
Carlo Gevaert, Paul Heymans, Xavier Peeters, F. Stappers, F. Strubbe, L.G. 
Van der Steen, Joseph Van de Vyvere en Leon Van Dijck.  Op de valreep werd 
de voorzitter van de Bankcommissie, Maurice Frère, op suggestie van Janssen, 
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nog opgenomen46.  De voorgestelde revisor Delhore werd vervangen door 
Muylaert, afkomstig uit de kring van de Kredietbank47. 
 Het directiecomité van de Emissiebank was uitsluitend samengesteld uit 
Franstaligen.  Ook daar was, naar de opvatting van het Militaire Bestuur, een 
wijziging aan de orde.  Het directiecomité en de beheerraad verkozen unaniem 
Jean Van Nieuwenhuyse, secretaris van de Bank, als Nederlandstalige 
kandidaat voor een mandaat van afgevaardigd bestuurder in de Emissiebank.  
Van Nieuwenhuyse was de perfecte kandidaat: hij was uit Brugge afkomstig en 
had bovendien voor de oorlog, en heel bijzonder tijdens de inval en bij de 
uitwijking naar Frankrijk, grote diensten bewezen aan de Bank.  Hij behoorde 
tot het ‘huis’ en kende de technieken van het vak.  Janssen en de bankiers 
steunden allen onvoorwaardelijk zijn kandidatuur.  Zo ook het Militaire 
Bestuur.  Op het laatste moment trok het Militaire Bestuur echter zijn steun 
aan Van Nieuwenhuyse in, ten voordele van een kandidaat van buiten de Bank.  
Het Militaire Bestuur wenste een deutschfreundliche kandidaat en verkoos Pierre 
Berger, directeur van het Antwerpse bijkantoor van de Kredietbank.  Berger 
werd tijdens een bijzondere algemene vergadering op 25 november 1940 
aangesteld tot gedelegeerd bestuurder ter vervanging van Sontag, die ontslag 
had genomen48.  Berger had het aanvaarden van zijn mandaat echter 
afhankelijk gesteld van zijn benoeming tot directeur van de Bank49.  De 
benoeming in de Emissiebank had bijgevolg een weerslag op de samenstelling 
van het bestuur in de Bank. 
 In de regentenraad van de Bank en in het college van censoren werden 
tijdens de oorlog geen nieuwe leden opgenomen.  Bij de aanvang van de oorlog 
waren als regent actief: Georges Theunis, Georges Laloux, Clément Swolfs, 
Albert Kreglinger, Leopold Frateur, Louis Canon-Legrand, Leon Bekaert, 
Gustave Laroche en André Peltzer.  Als censoren waren het: Jules 
Vanderstegen, Alexandre Theunissens, Victor Parein, Ernest Jurion, Frans 
Loontjens, Albert Dewandre, Joseph Gevaert, Maurice Mogin, Fernand 
Duchêne en Emile Van Dievoet.  De mandaten werden tijdens de algemene 
vergaderingen telkens weer hernieuwd.  Wel waren G. Theunis en 
A. Kreglinger permanent afwezig, wegens hun verblijf in de Verenigde Staten.  
Op het ogenblik dat hun herbenoeming aan de orde was, werden beide 
mandaten vacant gelaten.  Regent Canon-Legrand overleed in september 1940: 
ook zijn mandaat werd niet ingevuld50. 
 Het Militaire Bestuur en sommige aandeelhouders poogden directeur 
Baudewyns te doen vervangen op grond van zijn permanente afwezigheid 51.  
Janssen kon aan die druk met succes weerstand bieden.  Wel moest hij een 
toegeving doen en de in april 1940 overleden directeur Mahieu vervangen door 
een Nederlandstalige kandidaat52.  Over de concrete invulling van de 
kandidatuur rees er een meningsverschil.  Het directiecomité van de Bank 
wenste secretaris Van Nieuwenhuyse als nieuw directielid te doen benoemen.  
Iedereen bleek akkoord te gaan, tot plots het Militaire Bestuur, gevolgd door 
de beheerraad, afhaakten om ook hier, zoals bij de benoeming in de 
Emissiebank, een kandidaat van buiten de Bank binnen te brengen.  Bekaert 
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deed nog een poging om Van de Vyvere, een zakenman uit de Gentse 
katoensector, als kandidaat te doen benoemen, maar het manoeuvre mislukte.  
Het Militaire Bestuur kreeg zijn zin en de regentenraad en het directiecomité 
gaven toe: Berger werd tijdens de algemene vergadering van 23 december 1940 
als kandidaat voorgesteld en benoemd tot directeur met ingang van 1 januari53.  
Toch bleef de Bank haar secretaris steunen en haalde op termijn haar slag 
thuis.  Bij het overlijden van Janssen in juni 1941, werd Goffin benoemd tot 
gouverneur en de vrijgekomen directiefunctie ging toen naar Van 
Nieuwenhuyse54. 
 
De hoofdacteurs van beide banken in beeld 
 
 De belangrijkste Duitse persoonlijkheden, waarmee de Bank en de 
Emissiebank tijdens de oorlog te maken kregen bij het uitoefenen van hun 
activiteit, werden in het vorige hoofdstuk kort uitgetekend.  Vooraleer op de 
confrontaties tussen de Duitse en Belgische tegenspelers in te gaan, is het 
wellicht nuttig ook de hoofdacteurs aan Belgische zijde even voor te stellen.  
De directieleden van de twee banken, vanzelfsprekend, maar ook de bankiers, 
die als stichters van de Emissiebank een prominente rol zullen spelen, vooral 
na het overlijden van voorzitter Janssen, mogen in dit beeld niet ontbreken, 
evenmin als de voornaamste raadgevers, regenten en secretarissen-generaal. 
 Janssen bleef tot aan zijn overlijden op 9 juni 1941 de bevlogen leider 
van de twee banken.  Zodra hij bij zijn terugkeer uit Frankrijk het 
gouverneurschap in België had heropgenomen en tegelijkertijd voorzitter was 
geworden van het nieuwe emissie-instituut, vereenzelvigde hij zich volledig met 
de problemen die in een land onder bezetting zwaar doorwogen op het leven 
van iedere dag: ‘il est devenu aux trois quarts un Belge en dedans’, zuchtte Gutt, met 
een verwijzing naar de weinige belangstelling die Janssen nog toonde voor de 
problemen van de regering-Pierlot te Vichy55.  Janssen zette zich inderdaad 
energiek in voor de hervatting van de economische activiteit en heroverde een 
dominerende plaats in het monetaire beleid van het land.  Hij was zich wel 
bewust van de limieten die de nieuwe situatie hem oplegde en schreef op 
17 juli aan Ingenbleek: ‘j’ai repris mon activité, sans prétendre toutefois avoir dès à 
présent repris en mains tous les fils que je tenais avant le 10 mai’ ’56. 
 Door zijn intelligentie en gedrevenheid, zijn autoritaire verschijning, zijn 
doortastend optreden, zijn moed en oprecht patriotisme overschaduwde hij de 
andere leden van de twee directiecomités, die zich voor het nemen van 
beslissingen maar al te graag verlieten op het oordeel van de gouverneur57.  
Zelfs de bankiers, die als stichters van de Emissiebank de beheerraad 
beheersten, traden bij de besluitvorming zelden op de voorgrond.  Ze lieten 
inderdaad de initiatieven meestal over aan de voorzitter: ‘sa forte personnalité 
s’imposa d’elle-même et les conseils des deux instituts lui laissèrent volontiers prendre les 
initiatives que son sens si sûr du devoir patriotique lui dicta’ 58. 
 Ook het Duitse Bestuur respecteerde Janssen.  In zijn memoires zegt 
Prack onomwonden dat Janssen de belangrijkste en sterkste persoonlijkheid 
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was die hij tijdens de bezettingstijd in België ontmoette.  Hofrichter, waarmee 
Janssen talrijke bewogen confrontaties had, respecteerde hem eveneens.  Soms 
liepen de gesprekken wel hoog op.  Wanneer Hofrichter op een bepaald 
ogenblik dreigend uitviel tegen de gouverneur en in een adem ook uithaalde 
tegen alle leiders van de twee banken, antwoordde Janssen dat hij alleen de 
verantwoordelijkheid droeg voor het monetaire beleid in België en dat indien 
iemand die verantwoordelijkheid met de dood moest bekopen, het alleen hij, 
de gouverneur, kon zijn en niemand anders.  Hij voegde er ietwat cynisch aan 
toe: ‘et je n’ai qu’une seule tête à perdre’ 59.  Anderzijds kon Janssen zich bij 
onderhandelingen met het Militaire Bestuur ook zeer charmant en 
bedachtzaam opstellen en een grote diplomatieke handigheid aan de dag 
leggen.  Prack bewonderde in dit verband zijn Fingerspitzengefühl 60.  Hierdoor 
kon Janssen vaak succes boeken bij het verdedigen van een zaak.  Duitse 
toegevingen in dergelijke omstandigheden gaven het Militaire Bestuur dan weer 
het gevoelen dat de samenwerking, alles samen genomen en niettegenstaande 
de steeds terugkerende spanningen, toch vrij positief uitviel61.  Dergelijke 
overwegingen van de bezetter kunnen vreemd overkomen, maar niettegen-
staande het duidelijke onevenwicht in machtsverhoudingen tussen de 
gesprekspartners, ging het om mensen die, zelfs in onmogelijke situaties, toch 
een modus vivendi wensten te zoeken. 
 De andere directieleden, vice-gouverneur Ingenbleek en de directeurs 
Goffin, Berger en Van Nieuwenhuyse (de twee laatstgenoemden slechts actief 
tot einde 1942) hadden duidelijk een zwakker profiel.  Ingenbleek had gehoopt 
benoemd te worden tot afgevaardigd bestuurder van de Emissiebank, zoals 
Janssen in feite gesuggereerd had in zijn brief naar Mont-de-Marsan62, maar die 
benoeming was gestrand op een Duits veto63.  Ingenbleeks ontgoocheling 
belette hem echter niet om de vergaderingen van het directiecomité van de 
Emissiebank vanaf het einde van het jaar 1940 regelmatig bij te wonen64.  Als 
vice-gouverneur van de Bank speelde hij vooral een rol na het overlijden van 
Janssen. 
 Tijdens de eerste jaren van de bezetting had Ingenbleek zich voorgedaan 
als deutschfreundlich, wat niet betekende dat hij geen overtuigde Belg was of een 
voorstander was van de ‘Nieuwe Orde’.  Wel liet hij bij gesprekken met 
Duitsers steeds blijken dat ‘er sich bemühte die deutsche Seite zu verstehen’.  Hij 
toonde daarbij weinig of geen sympathie voor de Britse zaak65.  Dankzij deze 
houding kreeg hij toegang tot de kringen van het Militaire Bestuur en kon hij, 
bij conflicten, achter de schermen bemiddelend optreden.  Hij onderhield 
goede betrekkingen met secretaris-generaal Plisnier, waarmee hij sinds de jaren 
dertig bevriend was66.  Zijn tussenkomsten bij het oplossen van spanningen 
tussen de Bank, het Militaire Bestuur en de centrale administratie leidden vaak 
tot geheime besprekingen en oefeningen in diplomatieke acrobatie.  Zijn 
strategie was niet altijd logisch te volgen, maar toch moet worden toegegeven 
dat zijn activiteit achter de schermen soms bijdroeg tot het aflaten van stoom, 
wat in de overhitte discussies van het ogenblik vaak een weldaad was67. 
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 Goffin was een plichtsgetrouwe medewerker van beide banken.  Hij was 
een eerder gesloten man, waar weinig daadkracht van uitging.  Ook als 
gouverneur, in opvolging van Janssen, kon Goffin geen eigen stempel drukken 
op het beleid van de Bank.  Hij vermeed het nemen van verantwoordelijkheid 
en leunde, bij gebrek aan persoonlijkheid, steeds meer aan bij Galopin, de 
sterke man in de beheerraad van de Emissiebank68.  Dit werd hem later 
trouwens verweten. 
 Berger en Van Nieuwenhuyse legden als directeurs meer gewicht in de 
schaal.  Berger had in ieder geval een krachtiger persoonlijkheid dan Goffin.  
Hij had bovendien zijn benoeming te danken aan de directe tussenkomst van 
het Militaire Bestuur, die hem als deutschfreundlich beschouwde69: Berger kon dus 
rekenen op sympathie van Duitse zijde, waardoor een zekere invloed op het 
monetaire beleid mogelijk werd70.  Hoe langer de bezetting aanhield en hoe 
scherper de problemen werden, hoe meer het duidelijk werd dat noch Berger 
noch Van Nieuwenhuysen opgewassen bleken voor hun taak en een 
daadwerkelijke confrontatie met de Duitse autoriteiten niet aankonden: ‘Sie 
erwiesen sich...im Laufe der Zeit als für die schwierige verantwortungsfulle Aufgabe nicht 
ausreichend qualifiziert’ 71.  Het probleem van de clearing kwam in de loop van 
1942 immers steeds scherper naar voren en vereiste een kordate maar 
tegelijkertijd bedachtzame en intelligente aanpak vanwege de directie van de 
Bank en de Emissiebank.  Beide directeurs hadden het daar, na de dood van 
Janssen, duidelijk moeilijk mee. 
 Intussen stelde de Belgische regering te Londen zich steeds kritischer op 
ten aanzien van de Bank en de Emissiebank te Brussel72.  De oorlog had sinds 
het engagement van de Verenigde Staten een beslissende wending genomen.  
Niettegenstaande al de inzet en de goede bedoelingen te Brussel konden er, 
gezien de kritiek vanuit Londen, toch zware sancties worden verwacht voor 
diegenen die hun mandaat in België handhaafden.  Niet weinigen hadden de 
indruk dat beide directeurs ook om die reden een ontslag overwogen uit de 
Bank73. 
 Enkele topambtenaren speelden eveneens een belangrijke rol in het 
reilen en zeilen van de Bank en van de Emissiebank tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  Pierre Kauch en François Cracco waren de meest markante 
voorbeelden.  Kauch, een uitstekende rechtshistoricus van vorming (Université 
Libre de Bruxelles), was privé-secretaris en vertrouwensman van gouverneur 
Janssen.  Hij kreeg van Janssen een aantal delicate opdrachten te vervullen.  Zo 
werd hij in volle oorlog naar Brussel gestuurd om daar poolshoogte te nemen 
van een eventuele terugkeer van Janssen uit Frankrijk.  Later werd hem door 
Janssen de delicate taak opgedragen met de Banque de France te gaan 
onderhandelen om het conflict over het in depot gegeven goud op te lossen.  
Kauch dankte zijn invloed echter vooral aan het grote aantal analyserende en 
adviserende nota’s dat hij voor Janssen opstelde.  Hij liet zich hier kennen als 
een scherpzinnige jurist, een goed gedocumenteerd en bevlogen schrijver.  Hij 
gaf wel blijk van een francofiel vooroordeel en toonde zich a priori 
wantrouwig tegenover de privé-bankiers74.  Hij identificeerde zich echter 
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volledig met de belangen van de Bank, wat uiteraard door Janssen ten zeerste 
werd gewaardeerd. 
 Janssens vertrouwen in Kauch werd niet gedeeld door de andere leden 
van de directie.  Baudewyns sprak, zoals hierboven gezegd, een vernietigend 
oordeel over hem uit en vermoedelijk was ook Goffin niet erg opgezet met 
iemand, die hem duidelijk misprees.  Voor de andere directieleden van de Bank 
was Kauch al evenmin persona grata, want na de dood van Janssen verminderde 
het aantal nota’s van zijn hand, bestemd voor het directiecomité, drastisch.  
Ook bij de privé-bankiers had Kauch geen goede pers.  Ze wantrouwden hem 
zelfs zo sterk dat hij, na de dood van Janssen, uit de Emissiebank werd 
verwijderd als privé-secretaris van de voorzitter.  Toch blijft het een feit dat hij 
zich, vooral tijdens het gouverneurschap van Janssen, door zijn intellectuele 
kwaliteiten, wist op te werken tot een éminence grise van de Bank.  Na de 
aanhouding van directeur Cracco in augustus 1943 zou zijn invloed als adviseur 
van de Bank opnieuw toenemen. 
 Cracco was de tweede persoonlijkheid die vanuit de administratie van de 
Bank zijn invloed liet gelden op het beleid van de twee instellingen.  Cracco 
was een burgerlijk ingenieur en econoom uit de Leuvense School en was 
aanvankelijk actief als medewerker in de studiedienst van de Bank.  Wanneer 
de Duitse overheid op 10 juli 1940 het clearingsysteem aan België oplegde, 
werd Cracco, op suggestie van Sontag, belast met het beheer ervan, voor zover 
de Bank er bij betrokken was.  Einde 1940 werd hij door Janssen benoemd tot 
hoofd van een binnen de Emissiebank nieuw op te richten Dienst Buitenland.  
Cracco, tot op dat ogenblik een weinig opgemerkte figuur in de Bank, 
ontpopte zich in zijn nieuwe functie tot een gezagvol topambtenaar.  Hij had 
duidelijk de kwaliteiten om een departement in handen te houden dat buiten 
zijn voegen dreigde te barsten wegens de explosieve groei van de internationale 
clearingoperaties en de veeleisende maatregelen van de bezetter in verband met 
opeisingen van goud en deviezen75.  Door zijn intelligentie, zijn vakkennis, zijn 
discussievermogen en zelfzekerheid drong zijn gezag door tot in de kring van 
het directiecomité en tot bij het Duitse Bankaufsichtamt. 
 Na het overlijden van Janssen zetten de nota’s en rapporten van Cracco 
dan ook de toon bij het bepalen van het beleid in de Bank: ‘Auf Grund hoher 
Intelligenz, hervorragender Sachkunde und bestechender Dialektik war er nach den Tode des 
Gouverneurs Janssen der eigentliche Inspirator der Politik der Notenbanken’ 76.  Ook 
Hofrichter en zijn medewerkers waren onder de indruk, zelfs al hadden ze in 
Cracco een geduchte debater gevonden.  De Duitsers zelf suggereerden Cracco 
voor de benoeming van directeur, na het ontslag van Berger en Van 
Nieuwenhuyse op het einde van 194277. 
 Vandeputte werd begin 1943 samen met Cracco benoemd tot directeur 
van de Bank, na het ontslag van Berger en Van Nieuwenhuyse: een benoeming 
op aanbeveling van de bankiers die hem hadden leren appreciëren als secretaris 
van hun vereniging.  Vandeputte, een jurist van de Leuvense Universiteit, gaf 
onmiddellijk blijk van een uitzonderlijk organisatorisch vermogen.  Hij was een 
harde werker, zeer efficiënt, veeleisend voor zichzelf en ook voor zijn 
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medewerkers.  Na Cracco's aanhouding werd hij bovendien de spilfiguur van 
de Bank en van de Emissiebank bij de contacten en onderhandelingen met het 
Bankaufsichtamt.  Zijn perfecte dossierkennis, zijn correcte maar tegelijkertijd 
kordate houding maakten hem tot een harde tegenspeler van de Duitse 
bezetter, die hem trouwens ten zeerste respecteerde78. 
 Naast Kauch en Cracco bewezen ook L.-H. Dupriez, professor aan de 
Leuvense Universiteit en economisch adviseur van de Bank, alsook enkele 
vooraanstaande Belgische juristen, zoals René Marcq, Paul Struye, Henri Rolin 
en Fernand De Visscher grote diensten aan de Bank.  Hun adviezen vormden 
geregeld een leidraad bij het nemen van cruciale beslissingen.  Economische en 
juridische argumenten vormden inderdaad voor de directie vaak het enige 
wapen tegen de eisen van de bezetter: de Duitsers stonden er immers op om 
de legitimiteit van hun optreden, naar de vorm althans, steeds te 
beklemtonen79. 
 De beheerraad van de Emissiebank werd gedomineerd door de 
Belgische grootbankiers en grootindustriëlen: in deze groep had Galopin 
ontegensprekelijk het overwicht.  Na de dood van Janssen inspireerde hij in 
feite zo goed als volledig de besluitvorming in de Emissiebank en, via Goffin, 
ook voor een goed deel in de Bank.  Galopin was van vorming burgerlijk 
ingenieur.  Hij had onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog de reorganisatie 
van de Luikse metaalindustrie en de modernisering van de globale sector 
‘zware industrie’ met succes doorgevoerd80.  Vanaf het begin van de jaren 
dertig stond hij als vice-gouverneur mede aan de leiding van de Société 
Générale, en werd in 1935 tot gouverneur benoemd.  Van beide functies 
maakte hij gebruik om de machtigste holding van België veilig door de 
werelddepressie te loodsen.  Galopin was niet alleen in België, maar ook ver 
buiten de grenzen erkend als een van de meest prominente personen van het 
land. 
 Galopins prestige nam nog toe wanneer hij in de algemene verwarring 
van de eerste bezettingsmaanden, als voorzitter van het Comité-Galopin, de 
Belgische economie opnieuw op gang wist te trekken via zijn politiek van 
werkhervatting.  De Duitsers noemden hem: ‘ein internationaler Industrielle grosser 
Format’ 81 ‘...der ungekrönte König Belgiens’ 82.  Tot midden 1942 genoot hij het 
vertrouwen van de Belgische regering te Londen83, die hem beschouwde, en 
met goede reden, als een overtuigd en gezagvol patriot84.  Daarna rees er in de 
Londense kringen twijfel over de politiek van Galopin, hoewel hij de regering 
te Vichy en Londen steeds had aangezien als de enige legitieme regering van 
België en dienovereenkomstig ook handelde.  Galopin hoopte stellig van bij 
het begin van de bezetting op een ‘uiteindelijke’ overwinning van de 
geallieerden, zelfs al had hij, als zo velen, aanvankelijk de vrees dat een 
compromis-vrede tussen Duitsland en Engeland, mogelijk als een tussenfase, 
ons wel eens fataal zou kunnen worden85. 
 Galopin was intelligent en zakelijk, meestal zwijgzaam en discreet86.  Hij 
toonde zich gedreven, wanneer de belangen van zijn holding of die van het 
land werkelijk op het spel stonden.  Galopin was in de discussie nooit een 
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voorstander van een cassante of agressieve opstelling, hij verkoos steeds een 
logisch opgebouwde uiteenzetting die, soms met veel geduld, moest leiden tot 
overreding en consensus87.  Anderzijds was hij zich bewust van zijn prestige; 
autoritaire en zelfs dictatoriale trekken waren hem niet totaal vreemd88.  
Wanneer zich een probleem voordeed in de vergaderingen van de beheerraad 
van de Emissiebank, liet Galopin meestal iedereen zijn mening naar voren 
brengen, om dan zelf af te sluiten met een korte, pertinente interventie, die 
meestal door alle aanwezige leden als de beslissende conclusie werd 
goedgekeurd89.  Na de moord op Galopin in februari 1944 was de eigenlijke 
veerkracht van de raad gebroken.  Wel wisten enkele vooraanstaande leden 
Galopins inspiratie nog een tijd met goed resultaat verder te zetten.  De 
Munck, A.-E. Janssen, M.-L. Gérard en Collin waren hierbij toonaangevend. 
 De Munck was jurist van vorming, vice-gouverneur van de Société 
Générale en voorzitter van de Bank van de Société Générale.  Hij was in feite 
de rechterarm van Galopin, zijn expert en vertrouwensman inzake financiële 
aangelegenheden.  De Munck was gecultiveerd, rustig en scherpzinnig, iemand 
die de belangen van zijn bank en van de holding nooit uit het oog verloor90.  
Hij was ontegensprekelijk een bankier van formaat en stond bij de Duitse 
autoriteiten in hoog aanzien91.  Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting 
van de Emissiebank, stond daarna, in de beheerraad, Galopin met een 
uitgesproken loyauteit bij, en nam na diens dood de feitelijke leiding van de 
raad over. 
 A.-E. Janssen, voorzitter van de Société Belge de Banque, stond minder 
op de voorgrond, maar was daarom niet minder actief.  Zijn groot gezag, als 
oud-minister van Financiën, als spilfiguur bij het oplossen van de Boerenbond-
crisis in 1934-1935 en als bankier van de Antwerpse diamanthandel, gaven hem 
de nodige kwalificaties om te bemiddelen bij het overbruggen van 
meningsverschillen92.  Janssen was bovendien, naast Galopin, het enige lid van 
de raad dat in contact bleef met de regering te Londen.  Hij wist dit contact en 
het vertrouwen van de Londense regering te handhaven door de hele 
oorlogsperiode heen en kon hierdoor geregeld nuttige adviezen aan de raad 
doorspelen93. 
 M.-L. Gérard, voorzitter van de Bank van Brussel en oud-minister van 
Financiën, was eveneens een actief en invloedrijk lid van de raad.  Een 
jarenlange vriendschap met Galopin versterkte die invloed.  Familiale 
bindingen - hij was de schoonvader van baron de Launoit, voorzitter van de 
holdings Brufina en Cofinindus - tastten zijn positie in de raad ietwat aan.  De 
Launoit was voor sommigen niet vrij te pleiten van enig opportunisme.  Hij 
werd in het kamp van de germanofielen gesitueerd, tenminste bij het begin van 
de bezetting94.  Gérards belangrijkste bijdrage was zijn rol als bemiddelaar 
tussen de Emissiebank en het ministerie van Financiën in tijden van onderlinge 
spanning: Plisnier en Gérard waren oude vrienden.  Het was trouwens mede 
door toedoen van Gérard dat Plisnier in 1937 tot secretaris-generaal was 
benoemd95. 
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 Collin, voorzitter van de Kredietbank en professor aan de Leuvense 
universiteit, werd aanvankelijk door Galopin gewantrouwd, maar vrij snel 
leerden beide bankiers elkaar waarderen96.  Collin bracht in 1941, als expert in 
het strafrecht en op verzoek van Galopin, een advies uit over de toepassing 
van artikel 115 van het strafwetboek op de economische collaboratie.  Dit 
advies droeg aanzienlijk bij tot het formuleren van de Galopin-doctrine over de 
accommodatiepolitiek97.  Ook in andere juridische kwesties werd Collin 
herhaaldelijk om advies gevraagd in het Comité-Galopin. 
 Maurice Frère, voorzitter van de Bankcommissie, was op aandringen 
van gouverneur en voorzitter Janssen lid van de raad geworden98.  Hij hield 
zich, op enkele uitzonderingen na, helemaal op de achtergrond.  Hij nam 
ontslag op het einde van 1942.  Léon Bekaert, een groot-industrieel uit West-
Vlaanderen, lid van de raad en regent van de Bank, was dan weer veel actiever.  
Bekaert was een krachtige persoonlijkheid, afkomstig uit de kringen van het 
Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers en oefende met zijn zakelijke, 
pertinente interventies een onmiskenbare invloed op de discussies uit99. 
 Oscar Plisnier en Victor Leemans waren ten slotte de twee secretarissen-
generaal waarmee de Emissiebank en de Bank het meest te maken hadden 
tijdens de oorlogsjaren.  Plisnier was van vorming econoom en doctor in de 
administratieve wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles.  Later 
hield hij er de leerstoel van de publieke financiën100.  Plisnier was een 
gecultiveerd en sociaal voelend man, een harde werker, zelfbewust, voor zijn 
medewerkers eerder afstandelijk en autoritair.  Hij legde tijdens de oorlog een 
groot plichtsgevoel aan de dag.  In de eerste plaats toonde hij zich bezorgd om 
de vrijwaring van de Belgische belangen, maar tegelijkertijd was hij toch niet 
ongevoelig voor het gezag dat van hem uitging wanneer hij als oudste lid van 
de groep der secretarissen-generaal het voorzitterschap van hun vergaderingen 
waarnam.  Plisnier werd door het Militaire Bestuur te Brussel getolereerd maar 
niet echt gewaardeerd.  In Berlijn was zijn reputatie nog ongunstiger en drong 
men zelfs aan op zijn vervanging.  Het Militaire Bestuur ging hier niet op in uit 
vrees voor weerstand vanuit de administratie101.  Plisnier had, eigenaardig 
genoeg, ook in Londen en in de kringen van de Belgische magistratuur, een 
slechte pers: men verweet hem te toegeeflijk te zijn tegenover de bezetter102.  
Zijn samenwerking met de Emissiebank en met de Bank verliep aanvankelijk 
vlot, maar eindigde ten slotte met een dramatisch conflict103. 
 Leemans was een totaal verschillende figuur.  Het vlotte trouwens niet 
best tussen beide secretarissen-generaal: Plisnier beschouwde Leemans als een 
rivaal, die zijn gezag en actie ondermijnde104.  Leemans was een self-made man, 
uit Oost-Vlaanderen afkomstig, die met een diploma van onderwijzer verder 
had gestudeerd te Parijs, Berlijn en München, om ten slotte in Parijs een 
doctoraat in de sociologie te behalen105.  Leemans was een jong conservatief 
met een ideologie van christelijk corporatisme, een gematigd Vlaams-
nationalist, germanofiel en aanvankelijk overtuigd van een Duitse overwinning.  
Hij werd door toedoen van het Duitse Bestuur aangesteld tot secretaris-
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generaal van het ministerie van Economische Zaken ter vervanging van baron 
Snoy et d’Oppuers, die tijdens de inval naar Frankrijk was uitgeweken. 
 Leemans speelde in zijn functie van secretaris-generaal een belangrijke 
rol bij het installeren van de Warenstellen, die vanaf juli 1940 door het Militaire 
Bestuur waren opgericht om de industriële productie te organiseren.  Hij had, 
als gevolg daarvan, een gemakkelijke toegang tot Reeder en tot andere 
topambtenaren bij het Militaire Bestuur.  Galopin wantrouwde hem 
aanvankelijk, maar waardeerde hem meer en meer in de loop van de bezetting.  
De ervaring leerde inderdaad dat Leemans zich gematigd, en zelfs vrij 
onafhankelijk, opstelde tegenover de bezettende macht en de Belgische 
belangen nooit uit het oog verloor.  Hij werd dan ook voor de bankiers en 
industriëlen, en voor de Emissiebank, een waardevolle bemiddelaar, wanneer 
spanningen met het Militaire Bestuur tot een impasse leidden of zelfs in een 
conflictsituatie dreigden te ontsporen106. 
 De bezetting creëerde een omgeving die structureel door strakke 
machtsverhoudingen werd gedetermineerd.  Die machtsverhoudingen werden 
aan beide zijden door mensen ingevuld.  Hun persoonlijkheid woog op de 
scherp afgelijnde structuren, doorbrak ze vaak en bracht versoepeling in de 
uitvoering van de vele reglementen en ordonnanties, die het dagelijkse leven 
met ijzeren hand trachtten te beheersen.  Het is dit op elkaar inspelen van 
noodzaak en vrijheid die het tragische verhaal van de oorlogstijd zijn 
oorspronkelijk en boeiend karakter geeft. 
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DE  ACCOMMODATIEPOLITIEK  IN  DE DAGELIJKSE  
WERKELIJKHEID 

 
 
 
 ‘Puisque les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ’ 
 (J. Cocteau) 
 
 
 
 
De Bank en de Emissiebank: de aanvankelijke taakverdeling 
 
 De Emissiebank beschikte bij haar oprichting op 27 juni 1940 over 
ruime bevoegdheden.  Dit was conform met de visie van de Duitse overheid 
en van de stichtende bankiers en grootindustriëlen, die haar zagen als de 
centrale bank van België voor de duur van de oorlog.  De Emissiebank kreeg 
het alleenrecht om het land te voorzien van het nodige fiduciaire geld: de 
nieuwe biljetten zouden zo spoedig mogelijk de in omloop zijnde biljetten van 
de Bank en ook de in omloop zijnde Reichskreditkassenscheine vervangen.  Zoals 
al gezegd kreeg de Emissiebank bovendien de bevoegdheid om handels- en 
overheidspapier te verdisconteren en om kortlopend overheidspapier te 
verhandelen, zowel van de Schatkist als van de provinciale en gemeentelijke 
overheden en van de staatsregieën.  Ze mocht deposito’s aannemen en 
giroverrichtingen uitvoeren, ze mocht ook voorschotten en leningen toestaan, 
op waarborg van openbare effecten.  Verder was het haar toegestaan om 
waardepapieren in bewaring te nemen en te beheren, coupons en openbare 
effecten uit te betalen en de andere functies van rijkskassier uit te oefenen.  Ze 
mocht ten slotte ook bepaalde wisseloperaties uitvoeren1. 
 De terugkeer van gouverneur Janssen uit Frankrijk op 10 juli en de 
repatriëring van de aanzienlijke voorraad biljetten van de Bank uit de kluis van 
Mont-de-Marsan doorkruisten het oorspronkelijke project van de Emissiebank.  
Daar de nieuwe biljetten van de Emissiebank nog niet helemaal klaar waren bij 
het verlijden van de oprichtingsakte op 13 juli2, kon Janssen van het Militaire 
Bestuur verkrijgen dat de Emissiebank voorlopig gebruik zou maken van de 
thans ruime voorraad biljetten van de Bank.  Wanneer de zetel van de Bank 
vanaf 15 juli officieel opnieuw te Brussel werd gevestigd, rees bovendien het 
probleem van de taakverdeling tussen beide instellingen.  Het probleem was 
zeer reëel omdat beide instellingen dezelfde lokalen, dezelfde uitrusting en 
hetzelfde personeel gebruikten en weldra ook door dezelfde directie zouden 
worden beheerd. 
 Tijdens de eerste vergadering van het directiecomité van de Emissiebank 
op 15 juli pleitte voorzitter Goffin voor een duidelijke scheiding van de 
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rekeningen en voor aparte loketten3.  Inzake lopende rekeningen werd op 
16 juli beslist dat de ‘bestaande’ rekeningen beheerd zouden blijven door de 
Bank, terwijl de ‘nieuwe’ onder het beheer van de Emissiebank zouden vallen4.  
Wat de internationale handelsverrichtingen en wisseloperaties betrof werd een 
pragmatische oplossing uitgewerkt.  De Duitse overheid had bij ordonnantie 
van 10 juli een clearingsysteem ingesteld voor de Duits-Belgische handels-
betrekkingen en vertrouwde de daarmee verbonden financiële taak toe aan de 
Bank, die zich, sinds het instellen van de controle op het valutaverkeer in 1935, 
met dergelijke operaties had beziggehouden5.  Janssen kon echter verkrijgen 
dat alle uit de oorlogstoestand voortvloeiende verrichtingen, zoals de clearing, 
onder het beheer van de Emissiebank zouden vallen: die instelling was immers 
juist opgericht voor de duur van de oorlog, met het doel alle financiële en 
monetaire verrichtingen die met de oorlog te maken hadden, op zich te nemen.  
Bij ordonnantie van 4 augustus 1940 werd de clearing dan ook aan de 
Emissiebank toevertrouwd6.  Een analoog pragmatisch scenario kan worden 
vastgesteld voor het heropstarten van de compensatiekamers, een maatregel 
waarop de privé-bankiers hadden aangedrongen.  De compensatiekamers 
hadden vroeger ook gewerkt onder de leiding en hoede van de Bank.  Onder 
algemene goedkeuring nam de Bank die taak opnieuw op zich7. 
 Wanneer op 24 juli 1940 gouverneur Janssen het voorzitterschap van de 
Emissiebank van Goffin overnam, wenste hij zo spoedig mogelijk meer 
klaarheid te scheppen in de verhouding tussen beide instellingen8.  Nog voor 
zijn terugkeer uit Frankrijk had hij zich met deze kwestie beziggehouden.  
Wanneer hij te Mont-de-Marsan het nieuws vernam van de aan de gang zijnde 
onderhandelingen tot oprichting van een Emissiebank, wilde hij zo vlug 
mogelijk de zetel van de Bank opnieuw in Brussel vestigen.  Indien hem dit 
lukte zou de oprichting van een nieuwe emissiebank overbodig worden en het 
gevaar voor een dubbele geldomloop alsnog vermeden kunnen worden.  Dit 
was in ieder geval de boodschap die Kauch aan von Becker en aan Galopin 
moest overbrengen tijdens zijn informatieve reis naar Brussel einde juni-begin 
juli.  Wanneer Janssen op 10 juli te Brussel arriveerde, was de verordening over 
de oprichting al verschenen, zodat de oorspronkelijke strategie van Janssen de 
facto achterhaald was.  De notariële akte zou echter pas op 13 juli worden 
verleden.  Janssen meende nog een kans te maken en zette alles in het werk om 
de oprichting ongedaan te maken, maar zijn pogingen waren tevergeefs9. 
 Daarna zou Janssen stappen ondernemen om de Emissiebank op korte 
termijn te doen liquideren, zodat uiteindelijk de gerepatrieerde Bank als enige 
centrale bank zou blijven fungeren.  De Duitse overheid weigerde ook op dit 
voorstel in te gaan.  Volgens het Bankaufsichtamt te Brussel kwam het veto uit 
Berlijn: de Reichsbank wilde niet meer terugkomen op de genomen 
beslissing10.  Janssen zou nog meester Rolin raadplegen over de 
aangelegenheid, maar Rolins oordeel was formeel: de Emissiebank was 
rechtsgeldig opgericht, de terugkeer van de Bank deed hieraan geen afbreuk11.  
De enige door Rolin aangeraden houding was daarom een pragmatische: 
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aanvaarden dat de twee instellingen naast elkaar zouden bestaan en op zoek 
gaan naar een voor de Bank zo gunstig mogelijke taakverdeling. 
 Janssen vroeg aan twee van zijn medewerkers om een voorstel 
dienaangaande uit te werken.  Cracco, die de clearingoperaties en de aangiften 
van goud en deviezen onder zijn beheer had gekregen12, suggereerde in een 
nota van 26 juli 1940 een rationele splitsing van de taken13.  Daar het de 
uitdrukkelijke wens van de gouverneur was om de biljetten van de Bank in 
omloop te houden en om de Emissiebank op dit gebied uit te schakelen leek 
het voor Cracco logisch dat alle ‘monetaire’ functies onder de Bank zouden 
ressorteren en dat alle ‘bancaire’ activiteiten over zouden gaan naar de 
Emissiebank, inclusief de functie van rijkskassier. 
 Kauch zag het anders.  In een nota van 23 juli wees hij op het absurde 
karakter van de Emissiebank, nu de Bank haar zetel opnieuw naar Brussel had 
overgebracht14.  Voorts wees hij op het tijdelijke karakter van de nieuwe 
instelling en op haar naar Belgisch recht inadequate, want de facto Duitse 
structuur.  Het uitgangspunt van zijn voorstel tot taakverdeling was dan ook 
duidelijk: de Bank moest streven naar een zo breed mogelijk actieterrein en 
moest dat van de Emissiebank zoveel mogelijk trachten in te perken.  Naar de 
vorm moest de opeising van het personeel, van de lokalen en van de uitrusting 
worden geïnterpreteerd als een eis van het Militaire Bestuur en van de 
Reichsbank.  Deze interpretatie impliceerde dat, juridisch gezien, alle 
verrichtingen van de Emissiebank door de Bank, voor rekening van de 
Emissiebank, zouden worden uitgevoerd.  Onder die voorwaarden zou, naar 
de interpretatie van Kauch, de Emissiebank zelf noch administratieve noch 
beschikkende bevoegdheden bezitten.  Bovendien zou de Bank, voor het ter 
beschikking stellen van de opgeëiste middelen en voor de verdere 
dienstverlening, vergoed moeten worden.  Van deze juridische constructie kon, 
volgens Kauch, worden geprofiteerd om de drukkerij als een aparte afdeling te 
reorganiseren met een autonome industriële boekhouding. 
 Kauch stelde ook voor om aan de Bank alle bevoegdheden te laten 
toekennen die statutair niet expliciet aan de Emissiebank waren toegewezen, 
zoals bij voorbeeld de ordening van de geld- en kapitaalmarkt en de sanering 
van de circulerende Reichskreditkassenscheine.  Voorts vond hij het ook wenselijk 
dat een wijziging van de statuten de Bank in staat zou stellen verrichtingen uit 
te voeren, waartoe de Emissiebank statutair wel gemachtigd was en die tot nu 
toe niet behoorden tot het actieterrein van de Bank.  Ten slotte zou de Bank 
haar traditionele functie van rijkskassier moeten heropnemen. 
 Intussen vroegen enkele praktische kwesties om onmiddellijke 
oplossingen.  De dienst van de Openbare Schuld, bij voorbeeld, moest met de 
grootste spoed worden heropgenomen.  Op 27 juli vroeg secretaris-generaal 
Plisnier aan de Bank die taak op zich te nemen.  Janssen verzocht von Becker 
om zijn toestemming.  Hij kreeg die, hoewel de taak normaal deel uitmaakte 
van de functie van rijkskassier, een functie die oorspronkelijk aan de 
Emissiebank was toegewezen.  Er kwam echter reactie, vermoedelijk vanuit 
bankierskringen: op 8 augustus liet von Becker aan Janssen weten dat de dienst 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

216 

van de Openbare Schuld in feite het best door de Emissiebank zou worden 
verzorgd15.  Werden er onderhands toch nog andere afspraken gemaakt?  
Mogelijk, in ieder geval wijst alles erop dat de Bank niet alleen de dienst van de 
Openbare Schuld maar ook alle andere functies van rijkskassier vanaf einde juli 
1940 tot zich had getrokken16.  Om de uitoefening van zijn functie te 
optimaliseren moest de kassier immers over de mogelijkheden beschikken tot 
het voeren van een doelmatige open-market politiek.  Alleen dan zou hij de 
beurskoersen van de overheidsobligaties in de gewenste richting kunnen 
sturen.  Voorts moest hij in staat zijn om via emissies van overheidspapier de 
geld- en kapitaalmarkt te zuiveren van een overtollige geldomloop.  Dit alles 
veronderstelde veel expertise en een geolied apparaat van samenwerking tussen 
de rijkskassier en de Schatkist.  Alleen de Bank beschikte op dit terrein over de 
nodige ervaring17. 
 In een memorandum van 29 juli 1940, bestemd voor het Militaire 
Bestuur, werkte Janssen een eigen algemeen voorstel van taakverdeling uit18.  
Zijn ‘uitgangspunt’ sloot aan bij dat van Kauch.  Het herstel van de 
economische activiteit kon, naar Janssens mening, slechts succesvol verlopen 
indien de ‘continuïteit’ van de instellingen gewaarborgd bleef.  Nu de zetel van 
de Bank terug te Brussel was gevestigd en het nijpende tekort aan chartaal geld 
was opgelost, was het wenselijk, in het teken van die ‘continuïteit’, dat de Bank 
haar traditionele bevoegdheden en functies zou heropnemen.  De Emissiebank 
moest echter, volgens Janssen, niet verdwijnen: ze beschikte statutair immers 
over ruimere bevoegdheden dan de Bank en zou haar activiteit kunnen 
toespitsen op die terreinen, waarvoor ze statutair bevoegd was en de Bank niet.  
In die concrete suggestie week Janssen af van de ideeën van Kauch. 
 Voorts bevatte Janssens voorstel nog een regeling van formele aard.  Bij 
de oprichting van de Emissiebank was het ter beschikking stellen van de 
biljetten van de Bank aan de Emissiebank, formeel gezien, niet geregeld 
geworden.  Janssen wilde hierin duidelijkheid brengen.  Hij suggereerde dat de 
Emissiebank zich door middel van kredietoperaties bij de Bank zou voorzien 
van de nodige bankbiljetten.  Ze zou hiertoe schatkistbons ter herdiscontering 
aan de Bank aanbieden of voorschotten op lopende rekening aanvragen, mits 
schatkistbons in pand te geven.  Voor een regeling van de clearing en voor het 
saneren van de dubbele geldomloop kon Janssen echter geen concrete 
voorstellen formuleren.  Hierover zouden de Duitse autoriteiten volledig 
autonoom moeten beslissen. 
 Het Militaire Bestuur reageerde pas op 20 augustus 1940 op Janssens 
algemene voorstel19.  Het zette meteen duidelijk de puntjes op de i’s.  Janssen 
moest er niet aan denken de Emissiebank te kunnen organiseren als een aan de 
Bank ondergeschikte afdeling.  De Emissiebank was en bleef het enige officiële 
emissie-instituut van het land: ze gebruikte hiertoe wel de biljetten van de Bank 
maar dit was een louter praktische maatregel, die ook een psychologische 
ondertoon had, namelijk het vrijwaren van het vertrouwen van de bevolking in 
het fiduciaire geld in de gegeven oorlogsomstandigheden20.  De Emissiebank 
had bovendien de bevoegdheid om een volwaardige open-market politiek te 
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voeren en om eigenmachtig alle kredietoperaties te verrichten die haar door de 
statuten waren toegekend.  Ze moest hiervoor bijgevolg niet de omweg langs 
de Bank maken, zoals door Janssen was voorgesteld: ‘la Banque ne gère et 
n’administre pas les opérations de crédit, effectuées par la BEB’.  De Emissiebank moest 
zich wel, naar Duits voorbeeld, toeleggen op het bevorderen van het 
giroverkeer, waardoor een aanzienlijke vereenvoudiging van de fiduciaire 
omloop tot stand zou worden gebracht21. 
 Het Bestuur bevestigde ten slotte nog de toekenning van andere 
belangrijke taken aan de Emissiebank.  De Duits-Belgische clearingrekening bij 
de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn bleef op haar naam staan, zodat het 
beheer en de voorfinanciering van alle clearingoperaties onder haar 
bevoegdheid vielen.  De Emissiebank bleef ook de tegoeden van derden bij de 
Postchequedienst beheren en zou van nu af de functie van rijkskassier volledig 
opnemen.  Voorts moest ze haar activiteit in de provincies uitbreiden.  Ze 
moest haar aanwezigheid visueel bij het publiek duidelijk maken door in alle 
agentschappen van de Bank borden aan te brengen die duidelijk naar haar 
activiteiten verwezen. 
 De vroegere suggesties van Janssen en Kauch werden dus door het 
Duitse memorandum van 20 augustus volledig op hun kop gezet.  Naar de 
opvatting van het Bankaufsichtamt beperkte de voornaamste opdracht van de 
Bank zich uiteindelijk tot het ter beschikking stellen van haar reserve 
bankbiljetten aan de Emissiebank.  Deze laatste zou, indien ze het nodig 
achtte, ook beroep kunnen doen op de diensten van de Bank.  Indien ze, 
bijvoorbeeld, in een bepaalde buitenlandse bank nog over geen eigen rekening 
beschikte, zou ze voorlopig gebruik kunnen maken van de rekening van de 
Bank bij die buitenlandse correspondent.  De Bank, van haar kant, zou zich 
moeten toeleggen op de repatriëring van de in het buitenland in depot gegeven 
goudreserve.  Ze mocht voorts haar actuele tegoeden blijven beheren en haar 
lopende verrichtingen afwerken, maar het aantrekken van nieuwe tegoeden of 
het opnemen van nieuwe verrichtingen waren niet meer toegelaten. 
 
De definitieve bevoegdheidsregelingen 
 
 De definitieve toekenning op 20 augustus 1940 aan de Emissiebank van 
het beheer over tegoeden van derden bij de Postchequedienst was, in feite, het 
resultaat van een lange en uitvoerige discussie, ingeleid door de privé-bankiers.  
Aanleiding daartoe was de grote verwarring, ontstaan door de uitwijking van de 
administratie van de Postchequedienst tijdens de Duitse inval en door het 
tijdelijk zoek geraken van de documentatie.  De privé-bankiers maakten 
hiervan gebruik om zelf een reorganisatie van de Postchequedienst op touw te 
zetten.  Hun belangrijkste argumenten waren psychologisch en financieel-
technisch.  De bevolking, zegden ze, had tijdens de voorbije maanden het 
vertrouwen in de Postchequedienst verloren22.  Dit was in essentie een gevolg 
van het traditionele systeem waarbij de tegoeden van de Staat in de 
Postchequedienst met die van de andere rekeninghouders werden vermengd.  
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Bij zijn uitwijking naar Frankrijk had de Postchequedienst niet alleen de 
tegoeden van de Staat meegenomen maar ook de tegoeden van derden bij de 
Postchequedienst, waardoor de talrijke rekeninghouders in België maandenlang 
geen toegang hadden tot hun eigen rekeningen.  Het was bovendien 
deontologisch onverantwoord dat de Schatkist gratis en zonder enige limiet het 
beschikkingsrecht had over de tegoeden van derden bij de Postchequedienst.  
Een scheiding van beide tegoeden was bijgevolg dringend aan de orde. 
 Dergelijke kritiek was niet ongegrond, maar deels speelde toch het 
eigenbelang van de bankiers in deze campagne een rol.  De Postchequedienst 
was immers een geduchte concurrent van de privé-banken geworden.  Over de 
jaren heen hadden zijn deposito’s van derden een exponentiële groei gekend.  
Het totale tegoed bedroeg in juni 1940 3.059 miljoen Belgische frank23.  Het 
gratis afromen van die tegoeden door de Schatkist ontnam de privé-banken de 
winst, die ze uit de kredietverlening aan de overheid tegen rente hadden 
kunnen maken. 
 M.-L. Gérard had op het einde van mei 1940 al een plan tot mobilisatie 
van de tegoeden van de Postchequedienst voorgelegd24.  Enkele weken later 
lanceerde hij een nieuw project, dat hij als een mogelijke basis voor de 
reorganisatie van de dienst wilde introduceren.  In een brief van 2 juli wees 
Galopin echter het voorstel af, met het argument dat de Staat na een dergelijke 
reorganisatie toch nog zou blijven beschikken over de tegoeden van derden, en 
het was juist deze mogelijkheid die moest worden geëlimineerd25.  Het zou 
beter zijn het beheer van die tegoeden in hun geheel aan de Emissiebank toe te 
vertrouwen.  Op 8 juli vond een uitgebreide bespreking plaats over de kwestie.  
Aan Duitse zijde namen onder andere von Becker en Hofrichter hieraan deel, 
aan Belgische zijde onder andere Plisnier, Galopin, Goffin en generaal Van 
Overstraeten van het Hof.  Een consensus werd bereikt over het grondidee dat 
de tegoeden van de Staat en de tegoeden van derden in de Postchequedienst 
van elkaar gescheiden moesten worden gehouden26. 
 Een definitieve regeling moest dringend worden getroffen.  Het 
postgiroverkeer zou immers vanaf 22 juli 1940 opnieuw in werking treden en 
de opvragingen zouden vanaf 8 augustus opnieuw mogelijk worden27.  Plisnier 
en Van Overstraeten gingen opnieuw onderhandelen met Hofrichter.  Op 
31 juli viel de beslissing: een besluit wees het beheer van de tegoeden toe aan 
de Emissiebank28.  De concrete voorwaarden werden vastgelegd in een 
akkoord van 3 augustus tussen het ministerie van Financiën, de Bank en de 
Emissiebank.  Het gebruik door de Schatkist van het bestaande tegoed van 
derden bij de Postchequedienst werd geregulariseerd via de overhandiging van 
een interestvrije schatkistbon aan de Emissiebank ten bedrage van 
3.059 miljoen Belgische frank.  Voor het gebruik door de Schatkist van nieuwe 
tegoeden zouden in de toekomst schatkistbons met interest overhandigd 
worden.  De daaruit ontstane winst zou naar de Schatkist terugvloeien29. 
 In de loop van de volgende maanden rees een nieuw en acuut probleem 
in verband met bevoegdheden.  Bij de oprichting van de Emissiebank in juni 
1940 had het Militaire Bestuur de functie van commissaris bij de Emissiebank 
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in de statuten opgenomen en zijn bevoegdheid duidelijk omschreven.  Over 
bevoegdheden van een commissaris bij de Bank was niets bepaald.  Bij de 
besprekingen te Wiesbaden in de herfst 1940 over het aan de Banque de 
France in depot gegeven goud trad von Becker op als vertegenwoordiger van 
de Bank.  Ten onrechte, beweerde Janssen: commissaris von Becker had er niet 
de bevoegdheid toe, zijn bevoegdheden beperkten zich tot de Emissiebank.  
Om de moeilijkheid op te lossen vaardigde het Militaire Bestuur op 
16 december 1940 een verordening uit waarbij de bevoegdheden van de 
commissaris bij de Emissiebank ook toepasbaar werden verklaard op de Bank.  
Tegelijkertijd werd afgekondigd dat de commissaris beide banken in rechte kon 
vertegenwoordigen, zowel in binnen- als buitenland.  Hij kon voor beiden ook 
alle rechtshandelingen stellen en ook beschikkende maatregelen nemen30. 
 Een analoge betwisting van bevoegdheid kwam naar voren in verband 
met het Weisungsrecht.  Had de bezettende overheid het recht de Emissiebank te 
dwingen bepaalde verrichtingen uit te voeren?  Volgens de statuten mocht de 
militaire opperbevelhebber van dit recht gebruik maken, indien een conflict 
tussen het Militaire Bestuur en de Emissiebank tot een patstelling in de 
besluitvorming leidde.  Vanaf 1941 zouden dergelijke situaties zich nu en dan 
voordoen.  De commissaris bij de Emissiebank wilde in dergelijke 
omstandigheden het Weisungsrecht toepassen.  De directie weigerde telkens daar 
op in te gaan.  Naar haar opvatting kon, statutair gezien, alleen de militaire 
opperbevelhebber, of zijn vertegenwoordiger Reeder, dit recht opeisen en dan 
nog uitsluitend in een concrete situatie van patstelling.  De commissaris was 
hiertoe, formeel gezien, niet bevoegd.  Het Militaire Bestuur was over deze 
stellingname van de directie uitermate geïrriteerd, maar zou ze toch nooit 
direct betwisten en respecteerde telkens opnieuw en met tegenzin de voorziene 
procedure.  De toepassing van het Weisungsrecht zou gedurende de hele 
bezettingstijd voor beide partijen een eikel punt blijven31. 
 De taakverdeling tussen de twee banken, zoals ze door de bezetter op 
20 augustus 1940 opnieuw officieel was vastgelegd, bleef gouverneur Janssen 
dwars zitten.  Hij kon zich niet neerleggen bij de tweederangsrol die de Bank 
hierbij was toebedeeld.  Intussen was ook vanaf de herfst 1940 een evolutie 
merkbaar in de publieke opinie ten nadele van de bezetter.  De opeising van 
allerlei goederen, de verplichte aangifte van goud en deviezen, de last van de 
inkwartieringen, de hoge bezettingskosten, het toenemende voedseltekort en 
de rantsoeneringen, de beperkingen van de vrijheid, het instellen van de 
‘spertijd’ en nog andere oorlogsmaatregelen reveleerden geleidelijk het ware 
gezicht van de bezetter.  De Duitse ‘Nieuwe Orde’ verloor haar 
oorspronkelijke aantrekkingskracht.  De mislukking van de slag om Engeland 
en het taaie Britse verzet ondermijnden bovendien het idee van een Duitse 
militaire superioriteit.  Het deprimerende gevoelen van het verslagen zijn 
ruimde plaats voor een wel nog voorzichtig optimisme.  De Belgische 
bevolking herontdekte het verloren gewaande patriotisme, de solidariteit in de 
strijd tegen een gemeenschappelijke vijand, de gehate bezetter32. 
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 Ook de Bank was niet ongevoelig voor een analoge mentaliteits-
wijziging.  Niet dat Janssens patriotisme ooit gefaald had.  Van bij zijn 
terugkeer had het centraal gestaan in al zijn initiatieven en beslissingen.  
Tijdens de zomermaanden 1940 uitte het zich echter meer in een aanleunen bij 
de accommodatiepolitiek, die zich aanvankelijk uitsluitend toespitste op het 
herstel van de economie en het optrekken van de werkgelegenheid.  De 
inspanningen van de gouverneur om de vooroorlogse bevoegdheid van de 
Bank te herstellen, binnen het kader van de accommodatiepolitiek en ten koste 
van de Emissiebank, zijn revelerend in dit opzicht. 
 De eerste scherpe aanvaringen met het Militair bestuur en het besef dat 
een compromisvrede meer en meer was uit te sluiten deed Janssen, 
waarschijnlijk intuïtief, aanvoelen dat de accommodatiepolitiek, hoe zuiver de 
bedoelingen ook waren, voor de toekomst van de Bank grote risico’s inhield.  
Sommige bevoegdheden konden immers leiden tot activiteiten die in strijd 
waren met het maatschappelijke doel van de instelling.  Het Duitse verzoek om 
mee te werken aan de repatriëring van het aan de Banque de France 
toevertrouwde goud was er een voorbeeld van.  Janssen zette zich vanaf de 
herfst 1940 dan ook nog sterker in om de Bank te beveiligen tegen Duitse 
inmenging.  Vermoedelijk mede om die reden ondernam hij een nieuwe poging 
om de officiële taakverdeling tussen de Bank en de Emissiebank te wijzigen.  
Hij legde een project neer waarin de verdeling van de taken consistenter 
aansloot bij de vigerende ontwikkeling van de publieke financiën en van de 
oorlogseconomie33.  Het Militaire Bestuur ging akkoord met Janssens voorstel 
en keurde het op 28 februari 1941 goed34. 
 Volgens de nieuwe regeling zou de Emissiebank voor de hele duur van 
de oorlog gebruik maken van de biljetten van de Bank.  Een emissie van eigen 
biljetten werd niet meer in het vooruitzicht gesteld, zodat de Bank zich om 
haar emissieprivilege geen zorgen meer hoefde te maken.  Tegelijkertijd was 
het gevaar voor een dubbele Belgische geldomloop geweken.  Verder zou de 
Emissiebank alle verrichtingen met het buitenland voor haar rekening blijven 
nemen: in de eerste plaats de clearingoperaties en de voorfinanciering ervan in 
België, voorts de aankoop van aan particulieren toebehorende deviezen en 
goud, ook alle financiële en monetaire verrichtingen met de in België bedrijvige 
Duitse overheid, Duitse organisaties en Duitse banken.  Ten slotte zou de 
Emissiebank de tegoeden van derden bij de Postchequedienst blijven 
beheren35.  De Bank, van haar kant, nam in de nieuwe regeling alle 
kredietoperaties voor haar rekening, zowel met de Belgische particuliere sector 
als met de Staat, de provincies, de gemeenten, de staatsregieën en alle andere 
publieke instellingen.  Ze zou traditiegetrouw de functie van rijkskassier 
uitoefenen36. 
 Voor Janssen betekende de nieuwe taakverdeling een belangrijke 
overwinning.  De Bank herwon haast al haar vooroorlogse functies.  
Tegelijkertijd kon ze alle met de bezetter verbonden activiteiten van zich 
afschuiven en overlaten aan een instituut dat slechts voor de duur van de 
oorlog was opgericht.  Janssen meende hierdoor de Bank, zoals tijdens de 
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Eerste Wereldoorlog, te kunnen afschermen tegen iedere directe relatie met de 
vijand en haar veilig doorheen de oorlog te kunnen loodsen zonder haar 
maatschappelijke doelstellingen ooit te moeten verraden37.  De vergelijking met 
de Eerste Wereldoorlog gaat echter niet helemaal op.  Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog had de Bank haar emissie immers stopgezet en zorgde een 
departement van de Société Générale voor het uitgeven van eigen biljetten.  
Thans was het de Bank die aan de Emissiebank haar eigen biljetten ter 
beschikking stelde en dit recht op gebruik door de Emissiebank was juridisch 
niet geregeld.  In feite was het ter beschikking stellen te beschouwen als het 
verlenen van voorschotten door de Bank aan de Emissiebank, voor het 
financieren van de bezettingskosten, van de clearingoperaties en van de Duitse 
aankopen in België op de zwarte markt en elders.  De Bank bleef, hoe dan ook, 
betrokken bij al die transacties met de bezetter.  Ze kon ook de implicaties die 
voortvloeiden uit de Belgische accommodatie niet volledig ontlopen38. 
 Het Militaire Bestuur, van zijn kant, was tevreden met de oplossing.  
Het gebruik van de biljetten van de Bank had een gunstig psychologisch effect 
op de circulatie.  Anderzijds had het Militaire Bestuur, statutair en reëel gezien, 
een veel sterkere greep op de Emissiebank dan op de Bank.  Het kon de 
Belgische economie financieel gemakkelijker inschakelen in de Duitse 
planeconomie en in de Duitse oorlogsinspanning39.  De bankiers en groot-
industriëlen waren zich vanzelfsprekend bewust van de voor hen ongunstige 
implicaties van het bereikte compromis.  Ze tekenden echter geen protest aan.  
Hadden ze aan invloed ingeboet bij het Militaire Bestuur ten voordele van de 
secretarissen-generaal, die het bestuur van het land nu beter in handen 
hadden40? Of was het eerder een pragmatische houding? Janssen had bij zijn 
terugkeer immers de leiding van de twee banken volledig op zich genomen en 
was niet gewoon zijn gezag te delen met anderen.  De bankiers hielden zich 
daarom wijselijk op afstand in de vergaderingen van de beheerraad.  Janssen 
stond aangeschreven als een overtuigd patriot: dit was een uitstekende garantie 
voor de politieke integriteit van de instelling.  Tegelijkertijd toonde Janssen 
zich zeer coöperatief bij het financieren van de clearingoperaties41.  Die 
financiering was juist een essentieel onderdeel van de accommodatiepolitiek en 
van de tewerkstellingspolitiek, die onder leiding van de bankiers en 
grootindustriëlen werd gevoerd. 
 
De economische, sociale en politieke context in 1940-1941 
 
 De Duitse overheid was zich, bij de inval in België in 1940, goed bewust 
dat het land een vooruitstrevende economie bezat.  De actieve bevolking was 
er voor de helft te werk gesteld in de industrie en in de mijnbouw en kon dus 
grote diensten bewijzen aan de Duitse oorlogseconomie.  België beschikte 
echter, buiten haar steenkoolreserves, over geen eigen grondstoffen.  Dit was 
een ernstige handicap.  Anderzijds was de nazi-doctrine over de Europese 
Groszraumwirtschaft er op gericht alle belangrijke industrieën in het moederland 
te concentreren en de productie van grondstoffen en, eventueel, van 
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eenvoudige of halfafgewerkte fabrikaten aan de periferie over te laten.  Voor 
de exploitatie van België betekende de doctrine het opvoeren van de 
steenkoolproductie met het oog op een directe uitvoer naar Duitsland of een 
indirecte via het leveren van elektriciteit.  In de andere industriesectoren gingen 
gespecialiseerde diensten van het leger en van het Duitse ministerie van 
Economische Zaken onmiddellijk op zoek naar de voorraden van schaarse 
voor de Duitse oorlogsvoering noodzakelijke grondstoffen, die onmiddellijk 
werden opgeëist en naar Duitsland overgebracht42.  In de transportsector ging 
de bezetter nog ingrijpender te werk en werden binnen twee jaar na de 
bezetting circa 1.000 locomotieven aangeslagen en meer dan 50.000 
treinwagens naar Duitsland weggevoerd43.  Voor het overige dacht minister 
van Economische Zaken Funck een vrije handelszone tussen Duitsland, 
Nederland, België en Noord-Frankrijk te creëren in aansluiting op zijn doctrine 
over een Westeuropese Groszraumwirtschaft.  In België ondernam hij, zonder 
zichtbaar succes blijkbaar, enkele pogingen in die richting in de jaren 1940 en 
194144. 
 Het Militaire Bestuur had heel andere ideeën over de inschakeling van 
de Belgische industrie in de Duitse oorlogseconomie.  De bedoeling van von 
Falkenhausen en van Reeder was de Belgische economie, door middel van een 
krachtige dirigistische politiek, opnieuw efficiënt te doen draaien en ook de 
Belgische bevolking een tastbaar aandeel te geven in het economische herstel.  
Een zeker niveau van welvaart in een bezet gebied kon alleen maar stimulerend 
werken op de inzet van de bevolking en dus uiteindelijk een hogere bijdrage 
aan de Duitse oorlogsinspanning mogelijk maken45.  De oprichting van 12 
Warenstellen (later nog aangevuld met 4 nieuwe) voor de organisatie van de 
industriële productie, onder de leiding van het Belgische ministerie van 
Economische Zaken, moest de hoeksteen vormen van die politiek46. 
 Göring, hoofd van het Vierjarenplan, zou door zijn decreet van 
26 augustus 1940 de strategie van het Militaire Bestuur min of meer bijtreden.  
Naar zijn opvatting moest de Belgische industrie via Duitse opdrachten bijdragen 
tot de Duitse oorlogseconomie (‘die Planmäszige Ausnutzung der Wirtschaft der 
besetzten Gebiete für die deutsche Kriegswirtschaft’).  Bovendien moest een 
kapitaalvervlechting (Kapitalverflechtung) tussen Duitse en Belgische 
grootbedrijven die industriële bijdrage een extra impuls geven47.  De 
coördinatie van de industriële productie zou wel in Duitse handen worden 
gehouden en daarvoor werd een eigen orgaan in het leven geroepen48.  Göring 
was anderzijds, samen met het Militaire Bestuur, een tegenstander van Funck’s 
plan om de tolgrenzen tussen Duitsland en België op te heffen en om, daarbij 
aansluitend, het Belgische muntsysteem in de zone van de Reichsmark te 
integreren.  Ze konden Funck uiteindelijk overtuigen van dit plan af te zien49. 
 Formeel gesproken was het Militaire Bestuur het hoogste gezag in België 
en Noord-Frankrijk.  In feite werd zijn economische autoriteit, zoals zopas 
aangeduid, doorkruist door het optreden van allerlei andere Duitse instanties.  
Hierdoor ontstond een tendens tot fragmentering van de economische 
autoriteit.  Het maakte er de inschakeling van de Belgische economie in de 
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Duitse oorlogsinspanning niet efficiënter op.  Het feit dat het Militaire Bestuur 
over te weinig gekwalificeerd personeel beschikte, was nog een extra 
handicap50. 
 De accommodatiepolitiek was naar zijn voorstanders, het financiële en 
industriële establishment van België, het instrument bij uitstek om de 
economie, na de militaire interventie, terug op het spoor te zetten en vooral de 
werkgelegenheid in België weer op peil te krijgen.  Achter dit algemene 
programma gingen nog andere doelstellingen schuil: het behoud van het 
bedrijfsbeheer in eigen handen; het voorkomen van de ontmanteling van de 
fabrieken zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog; het tegengaan van deportatie 
van arbeid naar Duitsland, vooral van werkzoekenden in de secundaire sector.  
De import van voedsel en grondstoffen was eveneens een prioritaire zorg en 
kon enkel worden opgelost door de export van steenkool, elektriciteit en 
fabrikaten naar Duitsland en naar zijn satellieten.  De accommodatiepolitiek, 
geconcipieerd op een moment dat velen nog geloofden in, of vreesden voor 
een compromisvrede en een Duitse dominantie over het West-Europese 
continent, had dus zeker raakvlakken met de ideeën van het Militaire bestuur 
over hoe de Belgische economie het best zou kunnen worden ingeschakeld in 
de Duitse oorlogsinspanning. 
 De hamvraag was echter: hoever mag de accommodatiepolitiek gaan? 
Galopin, die niet alleen de belangen van zijn groep op het oog had maar zich 
als overtuigd patriot ook verantwoordelijk achtte voor het algemene belang, 
was aanvankelijk zeer voorzichtig in zijn uitspraken in verband met dit 
probleem.  Volgens zijn nota van 15 juli 1940 meende hij dat een herstel van 
de industriële productie tot op 60 procent van haar vooroorlogse peil 
voldoende moest zijn om de accommodatiepolitiek binnen veilige grenzen te 
houden51.  De christelijke werkgeversorganisaties sloten zich bij dit standpunt 
aan.  Ze beklemtoonden bovendien dat de productie van wapens in ieder geval 
moest worden uitgesloten, zoals ook een uitbreiding van de productie in om 
het eender welke onderneming.  Het maken van extra winst was evenmin 
toelaatbaar en de productie moest zoveel mogelijk gericht zijn op het 
bevoorraden van de Belgische markt.  Ten slotte mochten de werkgevers niet 
profiteren van de ontbinding van de arbeidersverenigingen om de sociale 
vooruitgang van de laatste decennia terug te schroeven52. 
 Gutt, die in naam sprak van de Belgische regering, kon zich, onder zeker 
voorbehoud, wel vinden in de doctrine van het Comité-Galopin.  Nog op 
22 februari 1941 schreef hij naar Cattier, die te Lissabon een ontmoeting had 
met Ansiaux, dat hij aan de Belgische parlementariërs te Londen had gezegd 
‘que quand on a faim, il fallait manger; que pour manger il fallait acheter de la nourriture; 
que quand on n’en avait pas assez à l’intérieur, il fallait l’acheter à l’extérieur; que pour 
l’acheter à l’extérieur, il fallait des devises; que pour avoir des devises, il fallait vendre à 
l’extérieur’.  Zijn akkoord met de politiek van werkhervatting en export naar 
Duitsland was echter wel voorwaardelijk: ’Je suis certain d’avance que votre 
préoccupation à Bruxelles… est d’aider le moins possible l’Allemagne dans son effort de 
guerre.  Mais je sais très bien, aujourd’hui presque tout le matériel est du matériel de guerre 
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et que c’est l’acheteur qui choisit et non le vendeur.  C’est vous dire que je comprends (et 
quand je dis ‘je’ cela représente également mes collègues…) parfaitement votre position’ 53.  
In een analoge brief aan Hannecart formuleerde Gutt zijn voorbehoud als 
volgt: ‘le tout est dans la façon dont on le fait et dans les rapports avec les Allemands’ 54. 
 Niet alle Belgische industriëlen volgden inderdaad een gematigde koers.  
Baron Paul de Launoit, hoofd van de groepen Brufina en Cofinindus 
bijvoorbeeld, verkoos aanvankelijk een zo nauw mogelijke samenwerking met 
de Duitse industrie en bleek aanvankelijk niet geneigd veel rekening te houden 
met de adviezen van het Comité-Galopin55.  Andere grootindustriëlen, zoals 
baron Empain, J.-E. Solvay en Emmanuel Janssen, gingen niet zover als de 
Launoit in hun samenwerking, maar ze legden toch ook een zekere soepelheid 
in hun betrekkingen met de bezettende overheid aan de dag56.  Daartegenover 
hielden de grootindustriëlen uit de groep van de Société Générale en nog vele 
anderen, zoals Bekaert bijvoorbeeld, zich strikt aan de matiging.  Bij de 
middelgrote ondernemingen was de houding niet verschillend: velen hielden 
zich aan de opvatting van het Comité, anderen maakten van de gelegenheid 
gebruik zich financieel terug recht te zetten57.  De meeste Belgische industriële 
ondernemingen hadden zware verliezen geleden tijdens de werelddepressie van 
de jaren dertig en bevonden zich aan de vooravond van de Duitse inval nog 
steeds in een financieel precaire toestand.  De verleiding voor sommigen onder 
hen was groot om door collaboratie hun plaats onder de zon te heroveren. 
 De cijfers van de industriële productie bevestigen het beeld van een 
broos herstel.  Niettegenstaande de bijzondere aandacht van de bezetter voor 
de steenkoolsector, bleef in 1940 en 1941 de productie van steenkool 10 à 
15 procent beneden het peil van 1939.  In de ijzer- en staalnijverheid was de 
toestand nog veel ongunstiger: van de 44 in 1939 in werking zijnde hoogovens 
waren er in 1940 en 1941 nog slechts de helft actief.  In de metaalverwerkende 
sector, in de non-ferronijverheid en in de textielindustrie was, vooral bij gebrek 
aan grondstoffen, de toestand niet veel beter. 
 In de landbouw was men er wel in geslaagd, door aanpassingen van het 
areaal, de productie van rogge en aardappelen aanzienlijk uit te breiden.  Vrij 
vlug konden de behoeften aan aardappelen volledig, die aan brood voor drie 
vierden worden gedekt.  Dit resultaat werd echter bereikt ten koste van andere 
agrarische producten en ook omdat de berekeningen zich steunden op povere 
ontoereikende rantsoenen.  Zelfs onder die voorwaarden bleef het land toch 
nog afhankelijk van de invoer van granen58.  Duitsland was op dit gebied alles 
behalve coöperatief.  In de herfst 1940 werd zelfs een tijdelijke stop 
uitgevaardigd op de uitvoer van granen naar België59.  De prijzen op de zwarte 
markt gingen de hoogte in en er werd tijdens de strenge winter van 1940-1941, 
vooral in de steden, veel honger geleden.  Het verbod tot aanpassing van de 
lonen maakte de toestand voor de loontrekkers uitzichtloos.  In mei 1941 
braken dan ook grote stakingen uit.  De leden van het Comité-Galopin en hun 
medestanders realiseerden zich toen al dat de fragiele constructie van de 
accommodatiepolitiek, waarvan ze zoveel hadden verwacht, gefaald had voor 
wat de bevoorrading betrof.  De uitvoer van fabrikaten naar Duitsland werd 
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immers, zoals was overeengekomen, niet gecompenseerd door een adequate 
invoer van levensmiddelen en grondstoffen60. 
 Inzake werkgelegenheid kon er al evenmin van een echt succes worden 
gesproken.  De werkhervatting was een feit, maar tussen 1 juli 1940 en 31 mei 
1941 trokken toch nog circa 15.000 arbeiders per maand vrijwillig naar 
Duitsland61.  De hogere lonen en vooral betere rantsoenen oefenden een grote 
aantrekkingskracht uit.  De revaluatie, op 22 juli 1940, van de Reichsmark 
tegenover de Belgische frank (van 1 Reichsmark = 10 Belgische frank naar 
1 Reichsmark = 12,50 Belgische frank) maakten het uitwijken naar Duitsland 
nog aantrekkelijker. 
 Al deze negatieve ontwikkelingen creëerden een gevoel van malaise in 
de schoot van het Comité-Galopin: de accommodatiepolitiek mocht dan wel 
juridisch en ethisch te verantwoorden zijn, de afgelopen maanden had hij niet 
gewerkt.  In ruil voor Belgische invoer was geen voldoende voedsel in het land 
binnengebracht en de werkgelegenheid had de uittocht van arbeiders naar 
Duitsland niet kunnen verhinderen.  Hoe kon hierin verandering worden 
gebracht? Galopin zag maar één mogelijkheid: de industriële productie 
verhogen van 60 procent naar 80 procent.  Hierdoor kon België zijn 
onderhandelingspositie tegenover Duitsland in verband met voedselinvoer 
verbeteren en meteen ook meer werkplaatsen creëren voor onze arbeiders 
thuis62. 
 De Emissiebank ondervond ook de weerslag van de problematiek rond 
de compensatie van de Belgische uitvoer.  Ze moest de wanverhouding 
opvangen die gecreëerd werd door een export vanuit België die geen 
tegenhanger vond in de invoer vanuit Duitsland of vanuit met Duitsland 
gelieerde landen.  Ze moest noodzakelijkerwijs de kloof vullen door stijgende 
voorfinancieringen aan de exporterende Belgische ondernemingen63.  Inzake 
werkgelegenheid binnen de Bank en de Emissiebank waren de problemen 
groot, maar niet identiek aan die in de industriële sectoren.  Noch de Bank, 
noch de Emissiebank hadden te kampen met een vlucht van hun personeel.  
Wat niet wil zeggen dat het personeel een probleemloos aspect was voor beide 
instellingen.  Integendeel, alleen echter komt het sociale aspect hier vooral op 
de voorgrond en hierin heeft de Bank zich van haar meest positieve zijde laten 
kennen. 
 De Duitse ordonnantie van 1 augustus 1940 verbood een verhoging van 
wedden en lonen om zogezegd de kosten voor levensonderhoud te 
stabiliseren.  Na de strenge winter en de stakingen van mei 1941 gaf het 
Militaire Bestuur op 29 mei wel de toestemming om de lonen en wedden met 
8 procent te verhogen, maar dit was bijlange niet voldoende.  De 
personeelsleden van de Bank en van de Emissiebank kregen het dan, zoals alle 
loontrekkers in België, bijzonder moeilijk om met hun inkomen rond te 
komen.  Vandaar dat de Bank en ook de Emissiebank verschillende sociale 
projecten uitwerkten, die in de toekomst zeer succesvol zouden blijken. 
 In de eerste plaats werden de lonen en wedden, zij het langs enkele 
omwegen, toch aangepast.  Bij het aanvankelijke verbod van loonsverhoging in 
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mei 1940 was niet gesproken over gezinsvergoedingen.  De Bank en de 
Emissiebank zagen hier een mogelijkheid om het inkomen van het personeel 
aanzienlijk op te trekken64.  Vanaf de ordonnantie van 29 mei 1941 werd het 
stelsel van de gezinsvergoedingen echter met dat van de lonen en wedden 
gelijkgesteld, zodat langs die weg niets meer te bereiken viel.  De verlenging 
van de arbeidsduur tot 48 uur per week in 1942 was echter opnieuw een 
gelegenheid om het loon te verhogen: de supplementaire prestaties werden als 
overuren uitbetaald.  Wegens de strenge winters mocht bovendien een extra 
premie voor de aankoop van steenkool worden toegekend.  Ten slotte betaalde 
de directie ieder trimester aan alle personeelsleden een extra vergoeding van 
een maandloon uit, in de vorm van een zogezegd na de oorlog terug te betalen 
voorschot65.  De echtgenoten van de in Engeland verblijvende personeelsleden 
kregen maandelijks een voorschot op de wedde van hun echtgenoot uitbetaald, 
zoals later ook de families van diegenen die ondergedoken waren.  De 
uitbetaling van de winstaandelen werd geschorst tot na de oorlog. 
 Naast dergelijke financiële tegemoetkomingen, werd er ook hulp in 
natura voorzien.  Bij de aanvang van iedere winter werd aan de in Brussel 
werkende personeelsleden een voorraad aardappelen aan huis bezorgd: de prijs 
was symbolisch, de hoeveelheid in verhouding tot de omvang van het gezin.  
Dit was eveneens het geval voor de levering van groenten en fruit66.  De 
mannelijke personeelsleden kregen zelfs tweemaal gratis een kostuum, de 
dames een tweedelig pak.  De belangrijkste tegemoetkoming in natura was 
ongetwijfeld het middagmaal: het werd zesmaal in de week tegen een minimale 
prijs en zonder het inleveren van rantsoeneringsbonnen in de lokalen van de 
Bank aangeboden67.  Het maal werd aanvankelijk door Winterhulp bereid, 
vanaf januari 1943 door de Foyer Léopold III68.  In Kortrijk en ook in andere 
agentschappen konden de personeelsleden iedere dag gebruik maken van de 
soepbedeling door Winterhulp.  De Antwerpse Bijbank huurde bovendien in 
de omgeving van de stad een stuk landbouwgrond, waar de personeelsleden 
zelf aardappelen en groenten konden kweken. 
 Goede werken werden evenmin uitgesloten: zo mochten dagelijks 24 
kinderen uit Brusselse volksscholen in de Bank een middagmaal komen 
gebruiken69.  Van Goethem, architect van de Bank, die uiteraard weinig werk 
had in zijn eigen dienst, nam de organisatie van de hulp in natura op zich.  Hij 
was zeer succesvol in die ongewone taak, die heel wat energie en initiatief 
veronderstelde.  De directie stelde hem op 5 oktober 1941 aan het hoofd van 
de nieuw opgerichte dienst: ‘Service d’Entre-aide’ , die vooral als taak kreeg het 
hele pakket aan hulpbetoon in natura van de Bank te coördineren70. 
 De hulp in natura aan het personeel bevatte ook een medisch onderdeel.  
In juli 1941 werd de medische dienst van de Bank gereorganiseerd en werd een 
infirmerie opgericht71.  In november daaropvolgend werd de dienst uitgerust 
met een radiologische en elektrocardiografische apparatuur72.  In het begin van 
1943 werd een geneesheer-tandarts aangeworven en werd gedacht aan de 
aankoop van een huis in Melreux-sur-Ourthe waar personeelsleden voor 
herstel konden worden opgenomen73. 
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 De directie van de Bank werd tijdens de oorlog nog met andere 
personeelsproblemen geconfronteerd, zoals de taalkwestie.  Op 30 maart 1940 
had vice-gouverneur Ingenbleek er, in een aan de agentschappen gerichte brief, 
op gewezen dat de taalwetten van 1932 nauwgezet moesten worden 
nageleefd74.  Gouverneur Janssen kwam hierop nogmaals terug in een 
omzendbrief van 7 november 194075.  Hij was trouwens kort daarvoor door 
het Bankaufsichtamt op de vingers getikt voor het feit dat zestien agenten van de 
in het Vlaamse landsgedeelte gelegen vestigingen van de Bank Franssprekend 
waren.  Janssen beloofde maatregelen te zullen nemen, maar pleitte toch voor 
een zekere flexibiliteit in het toepassen van de wet: sommige agenten hadden 
een groot deel van hun carrière in hun Vlaams agentschap doorgebracht en 
velen onder hen hadden toch wel een passieve kennis van het Nederlands76. 
 Vermoedelijk in aansluiting op de opmerkingen van het Bankaufsichtamt 
ging Janssen in december 1940 over tot de benoeming van Nederlandstalige 
adjuncten bij ieder Franstalig hoofd van de centrale diensten77.  Daarna werd 
het een tijd stil rond het taalprobleem.  In begin 1943 echter bracht Florent 
Grammens, voorzitter van de Commissie voor Taaltoezicht, een persoonlijk 
bezoek aan de Bank om in een onderhoud met directeur Vandeputte het 
probleem van de aanwervingen te bespreken.  Volgens Grammens moest de 
Bank, qua personeelsstatuut, gelijkgesteld worden met de openbare sector en 
moest bijgevolg de regelgeving van de openbare besturen bij de centrale 
diensten inzake aanwervingen worden toegepast.  Die regelgeving gold dus ook 
voor de centrale diensten van de Bank.  Vandeputte liet zich in zijn verslag 
gunstig uit over het standpunt van Grammens, maar andere leden van het 
directiecomité waren het daarmee niet eens78.  De zaak kwam opnieuw aan de 
orde in het begin van het jaar 1944.  Het directiecomité verklaarde zich toen 
unaniem akkoord met het voorstel van Vandeputte.  Goffin vroeg in een brief 
aan Grammens enige bedenktijd om na te kunnen gaan welke diensten als 
centraal moesten worden beschouwd en welke niet79. 
 Een laatste aangelegenheid, waarbij het personeel rechtstreeks was 
betrokken, ging over de mechanisatie van bepaalde administratieve 
werkzaamheden in de Bank.  Cracco, hoofd van de dienst Buitenland, was een 
grote voorstander van de modernisatie.  Wilde de Bank kunnen beschikken 
over een snelle en accurate statistische informatie betreffende de ontwikkeling 
van de clearingoperaties, dan was mechanisatie een ‘must’.  Cracco kreeg de 
toestemming van het directiecomité om de mogelijkheden dienaangaande te 
onderzoeken.  In juni 1941 kon hij een offerte voorleggen van de Amerikaanse 
firma Watson80.  De investering ging over zeven sorteermachines, die 
geperforeerde kaarten elektro-mechanisch verwerkten (systeem Hollerith)81.  
De huurprijs zou 248 US dollars per maand bedragen.  Het directiecomité 
keurde het voorstel goed.  In juli 1941 werd de statistische afdeling van de 
dienst Buitenland dus gemechaniseerd82.  Kort daarop werd de mechanisering 
van de hele dienst, bij middel van het huren van electro-mechanische 
telmachines, een feit83. 
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De ontwikkeling van de geldomloop in 1940 en 1941 
 
 De politiek van werkhervatting deed de betalingsmoeilijkheden van de 
eerste bezettingsmaanden geleidelijk verdwijnen.  In de loop van de maand juni 
1940 werden de beperkingen van 13 mei met betrekking tot het opvragen van 
deposito’s bij de particuliere banken opgeheven.  Eind juli begonnen, op 
aanvraag van de particuliere banken, de verrekenkamers, onder de leiding van 
de Bank, opnieuw te functioneren.  Het bankmoratorium inzake het betalen 
van vervallen facturen en effecten werd op 19 augustus opgeheven.  De 
Beurzen van Brussel, Antwerpen en Luik openden hun deuren vanaf 
21 augustus84.  Ook de Postchequedienst werkte opnieuw normaal: vanaf 
22 juli voor het giroverkeer, vanaf 8 augustus voor het opvragen van 
deposito’s85. 
 Nu door de terugkeer van de Bank haar eigen toestand genormaliseerd 
was en ook het herstel van de nationale economie op gang was gekomen, 
stelde de directie zich de vraag of de wettelijke en statutaire verplichtingen tot 
het halfjaarlijkse publiceren van de balans en winst- en verliesrekening en tot 
het houden van de algemene vergadering van aandeelhouders niet opnieuw 
moesten worden nageleefd86.  In zijn vergadering van 17 augustus gaf de 
algemene raad hierop een positief antwoord, met dien verstande dat er bij 
iedere balans een voorbehoud zou worden gemaakt voor eventuele correcties 
bij het verifiëren na de oorlog van de inventaris en van sommige buitenlandse 
verrichtingen87.  Over de schommelingen in de omvang van het naar het 
buitenland geëvacueerde goud, bijvoorbeeld, was er momenteel geen 
informatie beschikbaar: een correctie van de inventaris, op basis van juiste en 
volledige informatie, was pas na de oorlog mogelijk.  Janssen bleek 
aanvankelijk de uitkering van dividenden te willen handhaven, maar vrij vlug 
besloot hij hiervan af te zien en de uitkering op te schorten tot na de oorlog88.  
De eerste gewone algemene vergadering van de Bank vond plaats op 
26 augustus 194089. 
 In totaal konden volgens de statuten 386 aandeelhouders worden 
uitgenodigd voor de algemene vergadering.  Ze vertegenwoordigden 48.354 
aandelen en beschikten over 893 stemmen.  Van de 386 aandeelhouders 
kwamen er op de eerste vergadering in de oorlogsjaren slechts 93 opdagen, die 
14.914 eigen aandelen en 8.627 aandelen in volmacht vertegenwoordigden.  Ze 
beschikten over 214 eigen stemmen en 65 met volmacht.  Verzekerings-
maatschappijen bleken de belangrijkste aanwezige aandeelhouders te zijn.  De 
vergadering verliep rumoerig: aandeelhouder senator Van Dieren hield er een 
agressieve interpellatie over de acties van de Bank tijdens haar verblijf in 
Frankrijk.  Van Dieren stelde onder meer vragen over de evacuatie van het 
goud en zijn eventuele repatriëring, over de devaluatie van de Belgische frank 
in Frankrijk, over een eventuele revocatie van de in het buitenland verblijvende 
directeur Baudewyns, over de niet-herbenoeming van de in het buitenland 
verblijvende regenten, over de verliezen aan goud en deviezen wegens de 
uitgaven van de overheid in Frankrijk en wegens het wisselen van geld door de 
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vluchtelingen, enzovoort.  Janssen wist deze uiterst pertinente vragen, die 
eerder als heftige beschuldigingen overkwamen dan als een verzoek om uitleg, 
zeer handig en diplomatisch te omzeilen. 
 Tijdens de algemene vergaderingen lichtte de gouverneur steeds de 
ontwikkeling van de emissie en van de totale geldcirculatie toe.  Vooral tijdens 
de oorlogsjaren was dit een belangrijk punt: de emissie en ook de totale 
geldcirculatie vertoonde de hele bezettingstijd door een aanhoudende groei.  In 
feite was die groei, voor wat de chartale geldomloop betrof, begonnen aan de 
vooravond van de oorlog.  Vanaf eind juni 1939 tot 10 mei 1940 steeg de 
geldomloop in biljetten met 31 procent, namelijk van 22.685 miljoen tot 
29.806 miljoen Belgische frank.  Op jaarbasis berekend, betekende dit een 
toename van 36 procent.  De voorschotten aan de overheid maakten het 
leeuwenaandeel uit in deze stijging maar ook de bevolking was mede 
verantwoordelijk.  Als voorzorgsmaatregel tegen de onzekere tijden nam ze 
gedurende die periode voor bijna 3 miljard Belgische frank extra liquiditeiten 
op bij de particuliere banken.  Een daling met 12 procent op de 
zichtrekeningen en andere daarmee gelijkgestelde rekeningen bij de privé-
bankiers was er het gevolg van90.  De groei van de totale geldhoeveelheid, 
chartaal en giraal geld samen, was dan ook, procentueel gezien, minder 
uitgesproken dan de groei van het chartaal geld alleen. 
 Na de inval op 10 mei 1940 en tijdens de eerste bezettingsjaren ging de 
uitbreiding van de chartale geldomloop onverminderd door.  Die omloop steeg 
tussen 10 mei en eind december 1940, op jaarbasis gerekend, met 30 procent, 
in de loop van het jaar 1941 nog eens met 38 procent.  De minder omvangrijke 
omloop van schatkistbiljetten, namelijk van de coupures beneden 
100 Belgische frank, steeg tijdens dezelfde periode, ook op jaarbasis gerekend, 
respectievelijk met 4 procent en 16,5 procent.  Anderzijds had het afhalen van 
geld door particulieren op hun bankrekening zich genormaliseerd.  De 
deposito’s en de zichtrekeningen bij de particuliere banken begonnen opnieuw 
te stijgen, zij het aanvankelijk nog zeer voorzichtig.  De totale geldhoeveelheid 
(chartaal en giraal geld samen) steeg tussen 10 mei en eind december 1940, op 
jaarbasis gerekend, met 26,5 procent, in de loop van 1941 steeg ze met 
35,5 procent (zie tabel 9.1). 
 De omloopcijfers voor het jaar 1940 zijn niet helemaal accuraat.  De 
Duitse troepen brachten immers tussen mei en oktober 1940 hun eigen geld in 
circulatie, namelijk de Reichskreditkassenscheine (in marken) en deze werden in de 
statistieken van Tabel 9.1 niet ingecalculeerd91.  De hierboven vermelde 
groeipercentages moeten bijgevolg voor het jaar 1940 enigszins in opwaartse 
richting worden aangepast, die voor 1941 in neerwaartse richting.  Hoe groot 
die aanpassing juist moet zijn, is bij gebrek aan informatie niet uit te maken.  
Voor beide perioden was de toename van de totale geldhoeveelheid in ieder 
geval zo aanzienlijk dat ze, samen met de schaarste aan goederen, een bron 
voor prijsinflatie vormden.  Die prijsinflatie had geen invloed op de 
gerantsoeneerde producten omdat hiervoor stabiele, door de overheid 
opgelegde prijzen golden.  Op de parallelle of zwarte markt daarentegen waren 
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de prijsstijgingen wel fors, maar ook hier is het nagenoeg onmogelijk om juiste 
schattingen te maken wegens een gebrek aan informatie en ook wegens de 
belangrijke regionale verschillen. 
 
 

Tabel 9.1: Het chartale en girale geld 
van 10 mei 1940 tot 1 januari 1942 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

Tijdstip Biljetten 
NBB 

Biljetten 
Schatkist

Chartale 
omloop 

Saldi 
rekening 
courant 

Saldi-
postgiro 

Zicht-
rekeningen 

Privé-
banken 

Totaal 

10.05.40 
 
01.01.41 
 
01.01.42 

29.806 
 

35.453 
 

48.942 

1.607 
 

2.302 
 

3.420 

31.413 
 

37.755 
 

52.362 

909 
 

1.779 
 

2.348 

4.668 
 

5.311 
 

7.401 

13.620 
 

14.151 
 

17.788 

50.610 
 

58.610 
 

79.899 
 
Bron: NBB, Archief, AV, 30.06.1945: algemeen verslag, in naam van de regenten, 
door het college van censoren tijdens de boekjaren 1940-1944, p. 11. 
 
 
 De spreiding van de coupures in de totale geldomloop wijzigde zich 
eveneens tijdens de inval en tijdens de eerste maanden van de bezetting.  
Aanvankelijk brachten particulieren opnieuw een deel van hun opgepotte geld 
in omloop, deels omdat de vlucht voor de vijand kosten meebracht en deels 
omdat de hamsterwoede weer toesloeg.  Het aantal in omloop zijnde biljetten 
van 10.000 en 1.000 Belgische frank nam in deze fase dan ook beduidend af, 
maar vanaf begin 1941 begon het terug op te lopen.  Zij die profiteerden van 
de hoge prijzen op de parallelle markten en ook zij die hoge winsten maakten 
door collaboratie met de vijand, hielden bij voorkeur aanzienlijke sommen geld 
in eigen handen, bij voorkeur in coupures met een hoge waarde. 
 In de herfst 1940 deed zich anderzijds een tekort aan schatkistbiljetten 
van 50, 20 en 5 Belgische frank voor.  De uitgifte van Reichskreditkassenscheine 
werd toen stopgezet, zodat de soldijen van de Duitse troepen vanaf dat 
moment in Belgisch geld, en in ruime mate met kleine coupures, werden 
uitbetaald.  Tegelijkertijd verdwenen de munten van 20 en 5 Belgische frank 
om speculatieve redenen uit de circulatie.  In 1941 werd er 27,5 à 30 Belgische 
frank geboden voor de munten van 20 Belgische frank92.  Om aan het tekort 
van de kleine coupures tegemoet te komen, gaf secretaris-generaal Plisnier op 
7 november toestemming om het emissie-plafond voor de biljetten van de 
Schatkist te verhogen van 1.750 miljoen tot 2.250 miljoen Belgische frank.  Het 
plafond werd op 25 januari en 4 april 1941 nog twee keer verhoogd, telkens 
met 500 miljoen Belgische frank.  Op 7 juli van dat jaar werd de limiet 
afgeschaft.  Wel was er nog een toestemming van het Militaire Bestuur nodig 
om het bedrag van 3,5 miljard Belgische frank te mogen overschrijden93. 
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 Het uit de omloop nemen van de Reichskreditkassenscheine was 
ongetwijfeld het grootste monetaire probleem waarmee de Bank en de 
Emissiebank in het begin van de bezetting te kampen hadden.  De centrale 
administratie van de in september 1939 opgerichte Reichskreditkasse had in de 
bezette gebieden plaatselijke kassen gecreëerd, die de legers te velde van geld 
moesten voorzien.  De plaatselijke kassen fungeerden in feite als mini-centrale 
banken in de regio’s waar ze werden opgericht: met hun Scheine voorzagen ze 
de soldaten van contanten en financierden ze bovendien de opeisingen en de 
aankopen van het leger.  De Reichskreditkassenscheine, in marken uitgedrukt, 
golden in de veroverde gebieden als een wettig betaalmiddel met onbeperkte 
betaalkracht.  In Duitsland zelf werden ze niet als een wettig betaalmiddel 
aanvaard94. 
 In België waren de Scheine helemaal niet welkom95.  De slechte 
herinnering aan de massale circulatie van de Duitse marken tijdens de Eerste 
Wereldoorlog lag bij iedereen nog vers in het geheugen.  Bitter was ook de 
herinnering aan de houding van de geallieerden tijdens de onderhandelingen te 
Versailles in 1919, die toen botweg geweigerd hadden de uit de omwisseling 
voortvloeiende Belgische vordering op Duitsland, namelijk 5,8 miljard 
Belgische frank, in aanmerking te nemen bij de bespreking van de 
herstelbetalingen.  Als gevolg daarvan had de Belgische regering toen zelf de 
kosten van de omwisseling voor haar rekening moeten nemen96.  Naar de 
opvatting van gouverneur Janssen vormden de Reichskreditkassenscheine in 1940 
opnieuw een groot gevaar.  In de eerste plaats was de emissie volledig 
oncontroleerbaar, en kon ze, indien ze uit de hand liep, de gevreesde inflatie in 
het land binnenhalen.  In de tweede plaats waren de Scheine een instrument om 
het land leeg te roven, waarop België geen enkele vat had.  In de derde plaats 
was er geen enkele garantie voor een correcte financiële regeling na de oorlog.  
Janssen zou dan ook, vanaf zijn terugkeer uit Frankrijk, het wegwerken van de 
door de Scheine ontstane dubbele geldomloop centraal stellen in zijn 
onderhandelingen met de bezettende overheid97. 
 Op 26 juli 1940 ontving Plisnier, secretaris-generaal van het ministerie 
van Financiën, een verzoek van het Militaire Bestuur om een bedrag van 
3 miljard Belgische frank over te maken op de rekening van het Bestuur bij de 
Emissiebank, in voorafbetaling van de nog overeen te komen bezettingskosten.  
Janssen wilde van de gelegenheid gebruik maken om de intrekking van de 
Reichskreditkassenscheine aan te vragen98.  Plisnier stelde hem voor deel te nemen 
aan de besprekingen over de bezettingskosten, die hij op 9 augustus zou 
voeren met Reeder, president van het Militaire Bestuur.  Tijdens de discussie 
zou de gouverneur dan de intrekking van de Scheine ter sprake kunnen 
brengen99.  Op 19 augustus overhandigde Janssen aan commissaris von Becker 
een memorandum over die aangelegenheid100.  Tijdens de bespreking met 
Reeder en in het memorandum argumenteerde Janssen dat België het recht had 
de intrekking van de Scheine te eisen, omdat de Belgische overheid in principe 
akkoord ging met de betaling van bezettingskosten aan de Duitse overheid.  
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Werden de Scheine niet ingetrokken, dan zou België in feite tweemaal betalen 
voor hetzelfde doel. 
 Janssen beklemtoonde bovendien de monetaire nadelen van een 
dubbele omloop.  De modaliteiten en de omvang van de emissie waren niet 
vastgelegd en konden potentieel een inflatoir effect sorteren.  Ten slotte 
mochten, volgens artikel 49 van de Conventie van Den Haag, de 
Reichskreditkassenscheine, zoals trouwens ook de bezettingskosten, uitsluitend 
dienen voor het onderhoud van de plaatselijke bezettingsmacht.  De kosten 
voor de troepen, die in België en Noord-Frankrijk waren samengetrokken in 
het vooruitzicht van een aanval op Engeland of legerafdelingen op doortocht 
of op rust in België, kwamen niet in aanmerking voor door België te betalen 
bezettingskosten, evenmin als de kosten voor het bouwen van de Atlantic 
Wall 101.  Dergelijke kosten konden eventueel gefinancierd worden met 
Belgische franken in ruil voor Duitse marken, die België dan kon gebruiken 
voor het aankopen van levensmiddelen en grondstoffen in Duitsland.  Janssen 
herhaalde zijn argumentatie in twee nieuwe nota’s, respectievelijk van 
28 september en 21 oktober 1940.  Hij zorgde er voor dat von Becker telkens 
een nota overhandigd kreeg juist voor hij naar Berlijn vertrok om er 
besprekingen te voeren met zijn superieuren102. 
 Het memorandum en de nota’s leverden resultaten op.  Vanaf eind 
september 1940 brachten de Reichskreditkassen geen nieuwe Scheine meer in 
omloop.  Betalingen geschiedden vanaf dat moment in Belgisch geld in de 
vorm van cheques, die op de Emissiebank werden getrokken voor rekening 
van de centrale administratie van de kassen.  Janssens inspanningen spitsten 
zich nu toe op de intrekking van de nog in omloop zijnde Scheine.  Het Militaire 
Bestuur had zich in september 1940 in principe bereid verklaard op Janssens 
verzoek in te gaan.  Eind november, nog voor het tot stand komen van een 
formeel akkoord, had Janssen al een krediet van 450 miljoen Belgische frank 
bij de Emissiebank ter beschikking gesteld van de kassen103. 
 Tegelijkertijd vroeg Janssen aan von Becker om hem de juiste omvang 
van de in omloop van de Scheine te willen meedelen, zodat de Emissiebank, op 
basis daarvan, een concreet voorstel tot organisatie van de intrekking zou 
kunnen formuleren.  Von Becker was echter niet bij machte de gevraagde 
inlichting te bezorgen.  Janssen kwam op 3 februari 1941 dan maar met een 
voorstel voor de dag dat het gebrek aan informatie trachtte te omzeilen.  De 
Emissiebank verklaarde zich bereid de intrekking van de Reichskreditkassenscheine 
voor haar rekening te nemen, op voorwaarde dat er een plafond van 3 à 
4 miljard Belgische frank zou worden overeengekomen.  Mocht het bedrag 
hoger uitvallen, dan zouden de Reichskreditkassen het saldo zelf moeten 
financieren.  Janssen vroeg daarenboven dat de wettelijke betaalkracht van de 
Scheine niet alleen in België zou worden opgeheven, maar ook in Frankrijk en in 
Nederland.  Ten slotte zou de vordering, die de Emissiebank uit hoofde van de 
intrekking verwierf, in Duitsland kunnen worden aangewend voor de aankoop 
van levensmiddelen en grondstoffen104. 
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 Het Militaire Bestuur reageerde op Janssens voorstel tijdens een 
onderhoud op 26 februari 1941 en in een nota van 25 maart daaropvolgend.  
Het Bestuur was bereid het verzoek tot intrekking van de Scheine in te willigen, 
op voorwaarde dat de Emissiebank een onbegrensd en interestvrij krediet in 
Belgische franken aan de centrale administratie van de Reichskreditkassen zou 
toestaan.  Janssen stond sceptisch tegenover het voorstel en consulteerde de 
juristen Marcq, Rolin en Struye.  Hun advies was eensluidend negatief105.  Het 
vrijwillig toekennen van een ongelimiteerde kredietlijn aan de kassen betekende 
een inbreuk tegen artikel 115 van het strafwetboek, dat financiële hulp aan de 
vijand formeel verbood.  De kredietlijn zou inderdaad aan de Duitse overheid 
de mogelijkheid geven om over veel meer geld te beschikken dan strikt nodig 
was voor de financiering van de bezettingskosten.  De kredietlijn zou 
bovendien de prijsinflatie stimuleren.  Ten slotte, zo luidde het advies, zou de 
kredietlijn aan België geen vordering op Duitsland bezorgen, ze zou immers 
gedekt worden door Belgisch schatkistpapier dat in Duitsland geen koers had. 
 Janssen weigerde dan ook op het voorstel in te gaan.  De patstelling was 
volledig.  De Bank bleef de in haar loketten gepresenteerde Reichskredit-
kassenscheine toch voor hun volle waarde aanvaarden en omwisselen.  
Tegelijkertijd maakte ze de in haar bezit gekomen Scheine over aan de centrale 
administratie van de Reichskreditkassen, die ze introk in ruil voor Belgisch geld, 
waarvan de bedragen stapsgewijs, vanaf eind november 1940 tot begin 
september 1941, op de rekening van de centrale administratie bij de 
Emissiebank werden ingeschreven.  Begin september 1941 waren voor een 
bedrag van 3.566 miljoen Belgische frank (= 249.323.812 Reichsmark) Scheine 
aan de centrale administratie van de kassen overgemaakt en ingetrokken106.  
Intussen was op 1 augustus 1941 een overeenkomst tot stand gekomen tussen 
het Militaire Bestuur en het ministerie van Financiën, waarbij de waarde van de 
later nog in de Bank ingeleverde Scheine in mindering mocht worden gebracht 
van de te betalen bezettingskosten, a rato van 50 miljoen Belgische frank per 
maand.  Veel Scheine kwamen er toen niet meer binnen.  Het probleem van de 
dubbele omloop scheen dus van de baan te zijn.  Plisnier rondde de kwestie af 
door op 5 november 1941 de staatswaarborg aan de Emissiebank toe te 
kennen voor het bedrag dat de intrekking van de Scheine haar had gekost107. 
 
De bezettingskosten en hun financiering 
 
 De bezettingskosten vormden een ander twistpunt tussen de Belgische 
administratie en het Militaire Bestuur.  Ze belangden ook de Bank aan: ze 
sorteerden immers een direct effect op de publieke financiën, en langs die weg, 
op de kredietverlening van de Bank aan de overheid.  Wanneer secretaris-
generaal Plisnier op 26 juli 1940 werd verzocht om 3 miljard Belgische frank 
over te maken als voorafbetaling op de komende bezettingskosten, vroeg hij 
hierover onmiddellijk advies bij de juristen Marcq, Rolin en Struye.  Die 
meenden dat de Conventie van Den Haag de Duitsers het recht gaf om van 
België bezettingskosten te eisen, maar de omvang en modaliteiten ervan waren 
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aan strikte voorwaarden gebonden.  Slechts de kosten voor de administratie 
van het bezette gebied en voor het onderhoud van de plaatselijke 
bezettingsmacht kwamen er voor in aanmerking.  Daar België de administratie 
van het land en de handhaving van de openbare orde zelf bleef verzorgen, 
konden slechts de kosten voor het onderhoud van de bezettingstroepen in 
rekening worden gebracht.  Het door het Militaire Bestuur opgevorderde 
bedrag moest dan ook als excessief worden beschouwd en niet zo maar 
worden aanvaard108. 
 Toen Plisnier op 9 augustus, vergezeld van gouverneur Janssen109, de 
kwestie met Reeder kwam bespreken, ging hij uit van het advies van de drie 
juristen.  Plisnier was het eens met het ‘principe’ van de bezettingskosten maar 
wenste met Reeder vaste afspraken te maken over de omvang ervan.  Plisnier 
had verschillende concrete vragen.  Welke termijn werd gedekt door het nu 
geëiste voorschot? Kon een gedetailleerde lijst van kosten worden 
doorgegeven? Wat was de prognose voor het totaal van de bezettingskosten?  
Hij maakte er Reeder bovendien op attent dat excessieve bezetttingskosten de 
Belgische economie volledig zouden ontredderen, terwijl het juist de 
uitdrukkelijke bedoeling van de Duitse overheid was om de Belgische 
economie opnieuw op dreef te helpen.  Reeder kon in de redenering wel 
inkomen, maar hij eiste toch de aanzuivering van het gevraagde bedrag op 
tegen 20 augustus110. 
 Plisnier kon moeilijk anders dan ingaan op Reeders eis en begon 
onmiddellijk met Janssen en de privé-bankiers overleg te plegen om de 
financiering rond te krijgen.  De Emissiebank zou tegen 20 augustus voor een 
bedrag van 3 miljard Belgische frank hernieuwbare schatkistbons op vier 
maanden verdisconteren.  De particuliere banken zouden voor een bedrag van 
500 miljoen Belgische frank op de uitgifte intekenen.  Om de hieruit ontstane 
schuld te consolideren zou de Schatkist vanaf einde september een 
overheidslening van 3 miljard Belgische frank op tien jaar uitschrijven tegen 
een jaarlijkse rente van 4 procent.  De Bank nam de organisatie hiervan op 
zich.  Het consortium van banken zegde meteen een inschrijving op die lening 
ter waarde van 500 miljoen Belgische frank toe111.  Om de rentelast te 
financieren en de schuld te delgen was Plisnier bereid, op verzoek van de 
Duitse overheid, om de fiscale druk te verhogen: in oktober 1940 en in begin 
1941 werden nieuwe belastingen opgelegd met een verwacht rendement van 
circa 2,5 miljard Belgische frank112.  Dat zo vlot een overeenkomst werd 
bereikt, suggereert dat iedereen, zowel Plisnier als Janssen en de bankiers, 
overtuigd waren dat de bezetting van korte duur zou zijn en dat het probleem 
van de bezettingskosten binnen afzienbare tijd van de baan zou zijn. 
 De commotie rond de vooruitbetaling van 3 miljard Belgische frank 
bezettingskosten was echter nauwelijks geluwd of het Militaire Bestuur eiste in 
een brief van 27 november 1940, een nieuwe vooruitbetaling van 2,5 miljard 
Belgische frank, te storten vóór 10 december.  Reeder voegde er in zijn brief 
aan toe dat, na ruggespraak met de overheid te Berlijn, een regeling op lange 
termijn, met vaste bedragen per maand, zou worden uitgewerkt.  Plisnier was 
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in alle staten.  Hij vroeg en verkreeg een onderhoud met Reeder.  Het vond op 
11 december plaats.  Janssen vergezelde hem opnieuw.  Beiden konden uit het 
gesprek afleiden dat het nieuw-geëiste bedrag beschouwd werd als een dekking 
van de kosten voor de maanden november en december.  Zou men in de loop 
van januari 1941 tot een vaste regeling komen, zoals min of meer werd 
toegezegd, dan kon bijgevolg een maandelijks bedrag van ongeveer 
1,25 miljard Belgische frank worden verwacht.  Om het gevaar van inflatie te 
voorkomen stelde Reeder voor een nieuwe reeks belastingen te heffen, met een 
verwachte opbrengst van 4,2 miljard Belgische frank113. 
Plisnier en Janssen waren zichtbaar geschrokken door dergelijke exorbitante 
voorstellen.  Ze haalden stuk voor stuk hun tegenargumenten boven om 
Reeder tot meer redelijkheid te bewegen.  De nieuwe eisen overstegen duidelijk 
de budgettaire en fiscale capaciteit van het land.  Naast de bezettingskosten 
moest de overheid immers de kosten voor het economische herstel en voor de 
wederopbouw financieren.  Tegelijkertijd moest ze de stilstand in de fiscale 
inkomsten tijdens de eerste maanden na de inval verwerken, alsook de zwakke 
toename daarna.  Steden en gemeenten hadden bovendien extra kosten te 
maken voor inkwartieringen en voor het leveren van diensten aan de bezetter: 
ook die kosten werden verhaald op de overheid.  De staatswaarborg, die 
verband hield met de operaties van de clearing, impliceerde wel geen 
onmiddellijke uitkering, maar was uiteindelijk toch een verbintenis met 
vergaande implicaties.  Daartegenover stonden sombere vooruitzichten inzake 
de overheidsinkomsten.  De in september uitgeschreven overheidslening van 
3 miljard Belgische frank was een regelrechte mislukking te noemen.  Er was 
nauwelijks voor 1,4 miljard Belgische frank ingetekend en er viel, 
niettegenstaande een verlenging van de intekeningstermijn, niet veel meer te 
verwachten.  Bovendien stond er een hongerwinter voor de deur en was het 
zeker niet het moment om op korte termijn nieuwe fiscale heffingen te 
introduceren, zoals door het Militaire Bestuur werd gevraagd.  Van het fiscaal 
afromen van oorlogswinsten was al evenmin veel te verwachten: dergelijke 
winsten waren een gevolg van illegale transacties, in hoofdzaak op de ‘zwarte 
markt’ en ontsnapten dus volkomen aan de fiscus. 
 Plisnier ging nog verder met zijn argumentatie.  Indien de bezettings-
kosten op 1,25 miljard Belgische frank zouden worden vastgelegd, en de fiscale 
inkomsten niet toenamen, zoals verwacht kon worden, dan zou de overheid in 
de loop van het jaar 1941 voor een bedrag van 30 miljard Belgische frank aan 
extra leningen moeten opnemen.  Een dergelijke schuldopname was gewoon 
ondenkbaar, ze impliceerde niets minder dan een totale ruïne voor het land.  
Trouwens een maandelijks bedrag van 1,25 miljard Belgische frank aan 
bezettingskosten was niet te verantwoorden.  In de veronderstelling dat de 
bezettingsmacht 500.000 manschappen groot was - een absurde veronder-
stelling -, dan zouden de kosten per man per dag 84 Belgische frank bedragen.  
In het Belgische leger hadden deze kosten nooit hoger gelegen dan 
10,93 Belgische frank per man per dag114. 
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 De argumenten, hoe reëel ook, hadden geen enkel effect op de 
tegenpartij.  Het Militaire Bestuur bleef bij zijn verzoek en eiste een betaling 
van 2,5 miljard Belgische frank.  Wel kregen Plisnier en Janssen de toezegging 
dat het maandelijkse bedrag van de bezettingskosten in de loop van januari 
1941 zou worden vastgelegd en dat er geen nieuwe emissie van Reichskredit-
kassenscheine meer zou plaatsvinden.  Plisnier legde zich bij de beslissing neer: 
een eerste schijf van 500 miljoen Belgische frank werd op 12 december 
overgeschreven, het saldo werd vanaf 20 december in vier gelijke schijven om 
de tien dagen overgemaakt115. 
 Op termijn gezien zou de sterk onderbouwde argumentatie van Janssen 
en Plisnier toch resultaten opleveren.  In januari 1941 werd het maandelijkse 
bedrag van de bezettingskosten eindelijk vastgelegd en met ingang van 
1 februari bepaald op 1 miljard Belgische frank per maand, een lager bedrag 
dan oorspronkelijk werd gevreesd.  In oktober 1941 zou het bedrag toch nog 
worden opgetrokken naar 1,5 miljard per maand, een bedrag dat daarna niet 
meer werd gewijzigd116. 
 Waar moest de Belgische overheid de enorme sommen vandaan halen 
die van haar werden geëist? Zoals gezegd, moest er op stijgende 
belastingsinkomsten niet veel worden gerekend.  Het aantal belastingsbetalers 
in de middengroepen was wel wat toegenomen, maar dit was nauwelijks 
merkbaar in het totaal van de fiscale inkomsten.  Werden de overheidsuitgaven 
in 1938 nog voor 63 procent door belastinginkomsten gedekt, dan was dit 
percentage in 1940 tot 36,6 procent gedaald.  De dekking zou daarna nog 
verminderen tot een dieptepunt van 29,3 procent in 1943117.  Leningen en 
emissie van papieren geld waren de enige noemenswaardige mogelijkheden om 
het stijgende deficit in de overheidsbegroting te overbruggen. 
 De langlopende overheidsleningen bij het publiek, zoals de in september 
1940 gelanceerde lening van 3 miljard Belgische frank op 10 jaar, waren, zoals 
gezegd, geen succes118.  Bij middel van haar open-market politiek lukte het de 
Bank toch nog de koers van de lopende overheidsobligaties te verbeteren119.  
Het publiek bleef echter wantrouwig tegenover iedere nieuwe emissie en 
tekende slechts schoorvoetend in.  De voorkeur lag duidelijk bij kortlopende 
beleggingen.  De directie van de Bank en ook de privé-bankiers raadden de 
Schatkist aan op die voorkeur in te spelen en kortlopende schatkistcertificaten 
aan het grote publiek aan te bieden120.  De Schatkist weigerde daar op in te 
gaan.  Ze vond het grote publiek te wispelturig en wenste daarom haar 
kortlopende certificaten uitsluitend te bestemmen voor de banken, waarmee ze 
een meer rationele zakenrelatie onderhield en waarop ze, indien nodig, enige 
druk kon uitoefenen121.  In 1941 werden twee publieke emissies van schatkist-
certificaten met een looptijd van 5 jaar uitgeschreven en een lotenlening op 
60 jaar122.  Geen enkele daarvan werd een groot succes. 
 De particuliere bankiers waren in een verrassend korte tijdspanne 
overgestapt van een situatie van liquiditeitstekort naar een even ongezonde 
periode van een groeiend overschot aan niet renderende deposito’s.  De vraag 
naar investeringskrediet was in de zakenwereld nagenoeg onbestaande en 
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weinige particulieren waagden zich in de onzekere oorlogsjaren aan het 
opnemen van consumptiekrediet bij hun bankier.  De geldnood van de 
Schatkist en de zoektocht van de bankiers naar renderende beleggingen 
vonden elkaar.  In de herfst van 1941 hadden de particuliere banken voor een 
bedrag van 12,7 miljard Belgische frank aan kortlopende schatkistcertificaten 
met een looptijd van 4 maanden en een interest van 2,75 procent in 
portefeuille.  Ook bij de Bank vertegenwoordigden de schatkistcertificaten met 
een looptijd van 4 maanden het dominerende deel in de portefeuille123.  
Daarnaast was er de vordering van de Bank op de Emissiebank voor het ter 
beschikking stellen van de bankbiljetten.  Die vordering zou vanaf 1941, 
wegens het toenemend onevenwicht in de clearing, snel en aanzienlijk 
toenemen124. 
 
 

Tabel 9.2: Ontwikkeling van de portefeuille overheidspapier van de 
Bank, 1940-1941 

(in miljoenen Belgische frank) 
 
Tijdstip Schatkist-

certificaten tot 
4 maanden 

Gelijk-
gestelde  

titels 

Overheidspapier Totaal 

   max. 
1 jaar 

max 
5 jaar 

meer dan  
5 jaar 

 

1940       
30.06 
30.09 
31.12 

5.060,4 
8.548,3 
9.218,7 

808,7 
180,0 
179,3 

- 
- 

19,6 

- 
- 
- 

930,5 
866,9 

1.279,3 

6.799,6 
9.595,2 

10.696,9 
1941       

31.03 
30.06 
30.09 

10.415,2 
10.575,7 
11.196,2 

206,2 
199,6 
199,2 

44,3 
107,1 
228,4 

- 
- 

399,6

1.231,7 
1.139,9 
1.155,5 

11.897,4 
12.022,3 
13.118,9 

 
 
Bron: NBB, Archief, SD, papieren Malaise, 2, dossier 9.5.6.: Aspeslagh, de Nationale 
Bank van België en haar monetaire functie, 24.12.1941, p. 24. 
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Hoofdstuk 10 
 

DE  ACCOMMODATIEPOLITIEK  OP  DE  PROEF  GESTELD  
 
 
 
 
 ‘Gold bleibt immer Gold ’ (Duits bezettingsofficier bij de opening van 
 een privé-kluis te Antwerpen en confiscatie van het zich daarin 
 bevindende goud: antwoord van de officier op een opmerking van 
 de eigenaar dat Schacht onlangs, als minister van Financiën, het 
 monetaire goud als definitief voorbijgestreefd had verklaard, 1940) 
 
 
 
 
De opeising van goud en deviezen bij particulieren 
 
 Reeds op 21 mei 1940 liet het Devisenschutzkommando aan de Belgische 
burgerbevolking weten dat de vrije toegang tot de huurkluizen in de 
particuliere banken voorlopig was geschorst.  Huurders werden verzocht zich 
aan te bieden en, na afspraak, hun kluis te openen in het bijzijn van een 
vertegenwoordiger van het Kommando, die de inhoud zou vaststellen en 
inventariseren.  Wanneer huurders zich niet aanboden, zouden leden van het 
Kommando de kluis forceren en, na controle, een authentiek verklaarde 
inventaris van de inhoud opmaken.  De waardepapieren zouden dan bij de 
bank in bewaring worden gegeven, de contanten op een niet beschikbare 
lopende rekening gezet, de documenten en juwelen verzameld in een te 
verzegelen omslag en aan de bank toevertrouwd1. 
 In de loop van juli startte het Kommando met de controle op de kluizen in 
aanwezigheid van de eigenaars.  Er waren echter te weinig gekwalificeerde 
agenten beschikbaar om snel en doelmatig te kunnen werken.  Het Kommando 
verzocht daarom het ministerie van Financiën te Brussel een aantal 
ambtenaren van de Belgische douane ter beschikking te stellen om te helpen 
bij het inventariseren.  Plisnier was bereid op het verzoek in te gaan maar 
onder wel bepaalde voorwaarden.  De hulp zou zich tot strikt technische 
assistentie beperken bij het opstellen van de inventarissen en eventueel tot een 
taalkundige toelichting van de instructies2. 
 Toen in de loop van september de chef van het Kommando de assistentie 
van de Belgische douaniers wilde uitbreiden tot andere taken, liep het fout.  De 
secretaris-generaal deed de hulpverlening staken, zodat het openen van de 
kluizen opnieuw vertraging opliep3.  Hierdoor moest ook de actie van het door 
de Duitsers geforceerde openbreken van de kluizen worden uitgesteld.  Pas op 
22 januari 1941 werden in de Bank te Brussel de eerste kluizen opengebroken 
van eigenaars die zich niet hadden gemeld4: Het waren er ongeveer 120.  In de 
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Bank te Antwerpen, die pas later aan de beurt kwam, ging het om bijna 300 
kluizen, in Charleroi om 54, enzovoort5.  De Bank wees bij die gelegenheid 
steeds iedere actieve participatie af.  Ze stond er wel op aanwezig te zijn bij de 
controle van de inventarissen en nam vanzelfsprekend de bewaring op zich van 
de geïnventariseerde waarden en documenten. 
 De speurtocht van de bezetter naar goud, deviezen en buitenlandse 
waarden ging verder dan het inspecteren van de privé-kluizen in de banken.  
Op 17 juni 1940 vaardigde het Militaire Bestuur een verordening uit, waarbij 
het aan de inwoners en rechtspersonen van het bezette gebied niet meer 
toegestaan was nog vrij te beschikken over goud, deviezen of buitenlandse 
waarden.  De houders van dergelijke waarden moesten hiervan aangifte doen 
bij de dichtst bijgelegen regionale Reichskreditkasse.  Verdere instructies zouden 
volgen in later af te kondigen uitvoeringsordonnanties.  In totaal zouden er 
twaalf zulke uitvoeringsordonnanties worden uitgevaardigd6. 
 In een eerste uitvoeringsordonnantie van 6 juli werd de weldra officieel 
op te richten Emissiebank vrijgesteld van alle verbodsbepalingen en restricties, 
die de algemene verordening van 17 juni had opgelegd.  Op 2 augustus volgde 
een tweede uitvoeringsordonnantie.  Ze verplichtte alle Belgische onderdanen 
en ook alle in België gevestigde rechtspersonen hun bezit aan goud, gouden 
munten, Amerikaanse dollars, Zwitserse franken en Zweedse kronen voor het 
einde van de maand te declareren en te koop aan te bieden aan de Emissiebank 
te Brussel of aan één van haar plaatselijke agentschappen.  De waarden 
moesten bij aankoop (tegen pariteitsprijs, met andere woorden beneden de 
marktwaarde) naar de hoofdzetel te Brussel worden gestuurd, van waaruit ze, 
samen met de te Brussel aangekochte waarden, volgens een instructie van 
6 augustus, wekelijks naar de Reichsbank te Berlijn zouden worden 
overgebracht.  Het goud en de deviezen werden dus niet formeel aangeslagen, 
maar er werd wel grote druk uitgeoefend om te verkopen en de Emissiebank 
moest dan haar voorkooprecht doen gelden7.  De Emissiebank kreeg hierdoor 
in feite een functie van centraal uitvoeringsorgaan toegemeten, die niet bepaald 
was in de oprichtingsakte. 
 Op 23 augustus 1940 breidde een derde uitvoeringsordonnantie de 
verplichting uit tot de bezitters van andere edele metalen, zoals platina en 
zilver8.  De vierde uitvoeringsordonnantie van 27 augustus ging nog verder: 
alle buitenlandse aandelen, obligaties, overheidseffecten en andere tegoeden in 
buitenlandse munt moesten voor 15 september worden aangegeven en te koop 
worden aangeboden.  Indien de door de bezetter erkende ‘deviezenbanken’ 
deze waarden in bewaring hadden, moesten ze zelf het initiatief nemen tot 
declaratie en aanbieding, in naam van de bewaargevers.  De ordonnantie 
specifieerde verder dat onder buitenlandse waarden ook de Kongolese 
aandelen en andere Kongolese waardepapieren werden gerekend, zelfs de 
aandelen en obligaties in Kongolese munt van ‘Belgische’ maatschappijen, 
actief in Kongo of actief in de Belgische mandaatgebieden van Afrika.  De 
limietdatum van aangifte en aanbieding zou worden verlengd tot 15 oktober.  
Intussen moesten, volgens een uitvoeringsordonnantie van 9 oktober, ook de 
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Italiaanse lires, de Deense kronen, de Finse marken, de Portugese escudos, de 
Canadese dollars, de Japanse yens, de Spaanse pesetas en alle Latijns-
Amerikaanse deviezen worden aangegeven en te koop aangeboden9.  Voor de 
Franse franken, Hollandse guldens en Duitse Reichsmarken hadden de 
Duitsers geen belangstelling: die hadden ze immers zo maar voor het grijpen.  
Ook voor de Britse ponden sterling hadden ze aanvankelijk geen interesse, iets 
wat nu lichtjes eigenaardig overkomt.  Maar in februari 1943 moesten opeens 
ook de ponden worden gedeclareerd en te koop aangeboden10. 
 De uitvoeringsordonnantie van 2 augustus 1940 en de instructie van 
6 augustus beroerden, naast de talrijke bezitters van edele metalen en harde 
deviezen, ook de directie van de Bank.  Gouverneur Janssen liet commissaris 
von Becker weten dat de ordonnantie de Bank zwaar trof.  Ze ontnam de Bank 
immers iedere mogelijkheid om in de toekomst nog een goudreserve aan te 
leggen of een portefeuille aan buitenlandse reservemunten op te bouwen, naast 
haar tegoeden in Reichsmarken.  Het land had dergelijke reserves broodnodig, 
het woord is symbolisch maar juist gekozen, om voedsel en grondstoffen te 
kopen.  Ware het niet beter de Emissiebank het aangekochte goud en de 
deviezen als een wisselreserve in haar bezit te laten en er haar autonoom over 
te laten beschikken, in plaats van het naar de Reichsbank in Berlijn te sturen11? 
Het antwoord van het Bankaufsichtamt op 11 september was negatief.  De 
algemene centralisatie van deze waarden te Berlijn was noodzakelijk, zo luidde 
het argument, om een doelmatig gebruik te waarborgen voor de belangen van 
de ‘Europese’ economie12. 
 De ordonnantie van 27 augustus betreffende de aangifte en aanbieding 
van buitenlandse aandelen, obligaties en overheidseffecten zette eveneens veel 
kwaad bloed.  Janssen vroeg hierover advies bij professor Dupriez en bij 
meester Rolin13.  Hun advies was eensluidend: volgens de internationale 
Conventie van Den Haag van 1907 (artikelen 52 en 53) was het een bezetter 
niet toegestaan beslag te leggen op goud, deviezen en allerlei andere 
buitenlandse waarden en tegoeden in particulier bezit.  Formeel gezien, 
beklemtoonden de twee adviseurs, had de bezetter echter die stap nog niet 
gezet.  In de algemene ordonnantie van 16 juni was slechts sprake van aangifte 
en die werd voorgesteld als een louter statistische maatregel met het doel een 
inzicht te verkrijgen in het Belgische bezit van buitenlandse roerende waarden.  
Daar was in principe niets mis mee. 
 In de uitvoeringsordonnanties van 2, 23 en 27 augustus ging het Militair 
Bestuur wel enkele stappen verder.  De waarden moesten niet alleen worden 
aangegeven, maar bovendien te koop worden aangeboden en, na aankoop, 
worden gecentraliseerd in de Emissiebank te Brussel om van daaruit te worden 
doorgestuurd naar de Reichsbank.  Volgens Rolin werd er nog steeds geen 
inbreuk gepleegd tegen de Conventie van Den Haag: die regelde immers 
uitsluitend de ‘internationale’ relaties tussen bezetter en bezette gebieden.  
Welnu, de ordonnanties verplichtten slechts tot aanbieding aan de 
Emissiebank, een ‘Belgische’ financiële instelling.  Bovendien bleven de naar 
Berlijn doorgestuurde waarden op een rekening staan van de Emissiebank bij 
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de Reichsbank: ze bleven dus, formeel gezien, eigendom van een Belgische 
instelling14. 
 Naar de opvatting van Rolin, werd echter inbreuk gepleegd op de 
principes van de Belgische wetgeving: de verplichte aanbieding en de eventuele 
aankoop door de Emissiebank tegen een opgelegde prijs waren in wezen 
confiscaties en bijgevolg in strijd met het recht op de vrije beschikking van de 
burger over zijn privé-vermogen.  Een dergelijke maatregel kon in uiterste 
gevallen door een ‘noodtoestand’ nog te rechtvaardigen zijn, maar hiervan was 
op dat ogenblik geen sprake.  De bezetter had naar Belgisch recht dus geen 
enkele reden om tot een dergelijke verhulde confiscatie over te gaan. 
 Op een verzoek van Janssen om de Emissiebank vrij te laten beschikken 
over haar rekening ‘deviezen’ te Berlijn, antwoordde het Bankaufsichtamt 
opnieuw in negatieve zin.  De deviezen waren wel ingeschreven op de rekening 
van de Emissiebank, maar de Reichsbank kon die deviezen steeds opeisen en 
ze gebruiken, indien dit nodig mocht zijn, voor het goed functioneren van de 
door Duitsland gecontroleerde Europese economie.  De bezetter zou 
bijgevolg, in geval van een Europese noodtoestand, kunnen beschikken over 
een deel of eventueel het geheel van het particuliere Belgische vermogen.  Dit 
was in strijd met de bepalingen van de Conventie15. 
 Rolin meende dat de Bank en de Emissiebank zich niet mochten 
neerleggen bij deze verhulde confiscaties.  Ze mochten in geen geval actief 
meewerken aan de vrijwillige of opgelegde aankoopoperaties, noch aan de 
centralisatie van de aangekochte waarden, noch aan de doorzending ervan naar 
Berlijn.  Een actieve medewerking zou financiële hulp aan de vijand impliceren 
en onder artikel 115 van het Belgische strafwetboek vallen.  In feite kwam ook 
de opeising van het personeel van de Bank door secretaris-generaal Plisnier ter 
sprake.  Die opeising was aan het einde van juni wel verantwoord geweest 
omdat ze toen het nationale belang diende.  Indien nu het personeel zou 
worden ingeschakeld om het goud, de deviezen en andere buitenlandse 
waarden van particulieren daadwerkelijk naar Duitsland te helpen overbrengen, 
dan zou de opeising een medewerking impliceren met de vijand en vallen 
onder artikel 115 van het strafwetboek16.  Janssen bracht Plisnier daarvan op 
de hoogte17. 
 Janssen, Plisnier en de privé-bankiers oefenden grote druk uit op het 
Bankaufsichtamt om de maatregelen af te zwakken.  Ze vonden er gehoor.  Het 
Militaire Bestuur werd bereid gevonden om de verplichting tot aangifte en 
aanbieding van de koloniale waarden op te heffen.  Het was een hele 
opluchting, in de eerste plaats voor de Société Générale, maar ook voor de vele 
Belgische beleggers, particulieren, holdings, bedrijven en instellingen die 
traditioneel in koloniale waarden hadden geïnvesteerd.  Ook voor de Bank was 
het een welgekomen maatregel: ze moest de koloniale waarden in haar bezit en 
de in bewaring genomen portefeuille van het ministerie van Koloniën niet 
meer aangeven18.  Een tweede toegeving ging over de buitenlandse 
waardepapieren: die moesten nog wel worden aangegeven, maar niet meer te 
koop aangeboden19. 
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 De twee toegevingen werden wel niet geëxpliciteerd in een nieuwe 
uitvoeringsordonnantie, maar ze werden verbaal meegedeeld.  Janssen maakte 
ze ook via de pers kenbaar aan het publiek.  Voorts werd er op de 
aangifteformulieren geen melding meer gemaakt van de twee oorspronkelijke 
verplichtingen20.  Deze toegevingen betekenden niet dat er geen transacties 
meer werden gevoerd in buitenlandse waarden tussen Belgische en Duitse 
burgers of instellingen.  Tal van Belgische participaties in Oost- en Centraal-
Europa werden in die periode verkocht aan Duitse firma’s of aan Duitse 
particulieren.  Meestal ging het om participaties in banken, bedrijven en 
gebouwen, waaraan Belgische investeerders, vooral tijdens het interbellum, 
geen goede herinneringen hadden overgehouden.  De Duitsers, die hun 
invloedsfeer in die regio’s wilden versterken, waren zeer geïnteresseerde 
kopers.  Bovendien paste deze operatie wonderwel in Görings vervlechting-
politiek, die voor de rest in de bezette gebieden maar langzaam van de grond 
kwam21. 
 De verplichte declaratie en aanbieding bleven van kracht voor de edele 
metalen en voor de buitenlandse valuta.  Janssen verklaarde zich uiteindelijk 
akkoord met de maatregel en was ook bereid de rol van de Emissiebank in het 
centraliseren van de waarden en in het doorsluizen naar Berlijn te aanvaarden.  
Hij koesterde vermoedelijk nog steeds de hoop dat, dankzij zijn goede 
persoonlijke relaties met vice-president Puhl van de Reichsbank, de 
Emissiebank toch een zeg zou behouden in het gebruik van die waarden voor 
het financieren van de invoer22.  Vooraleer de kwestie aan de beheerraad voor 
te leggen, wilde hij, voor alle zekerheid, toch nog het advies van Galopin 
inwinnen.  Galopin was van oordeel dat de Emissiebank zich in dit verband 
niet kon onttrekken aan de Duitse ordonnanties en instructies.  Hij zag 
bovendien ook voordelen voor de rol die de Duitsers aan de Emissiebank 
hadden toebedeeld.  Via de Emissiebank behielden de Belgen toch een zekere 
controle op de verrichtingen en kregen ze, door het overdragen van de 
waarden naar Berlijn, een schuldvordering in handen van België op Duitsland, 
die hen het recht gaf op een tegenprestatie 23. 
 Janssen vroeg ook advies aan meester Rolin en bezorgde hem de tekst, 
die hij zou meedelen aan de beheerraad.  Rolin was niet gelukkig met Janssens 
inschikkelijke houding, zoals die in de geplande mededeling tot uitdrukking 
kwam, vooral niet met het aanvaarden van de rol van de Emissiebank in het 
centraliseren en doorsturen van het goud en de deviezen naar Duitsland.  Die 
functie was niet in de oprichtingsakte van de bank bepaald, schreef Rolin.  Ze 
was bovendien door het Militaire Bestuur aan de instelling zonder enige 
consultatie opgedrongen, en was daarom onrechtmatig.  Rolins kritiek op de 
tekst was dat hij ‘paraît passer un peu facilement l’éponge sur le concours prêté par la 
Banque d’Emission à l’achat de titres étrangers.  Il ne suffit pas que ces opérations soient 
licites du point de vue internationale pour que soit licite le concours y apporté par les belges’24.  
Janssen hield met Rolins advies rekening.  Hij corrigeerde zijn oorspronkelijke 
tekst en bracht de nieuwe versie op de beheerraad voor.  Iedereen ging 
akkoord met de rol van de Emissiebank in het overdragen van het goud en de 
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deviezen naar Berlijn, onder het expliciete voorbehoud dat de waarde die ze 
vertegenwoordigden enkel zou kunnen gebruikt worden voor het financieren 
van de invoer van levensmiddelen en grondstoffen naar België. 
 Waarom gaf het Duitse Militaire Bestuur voor een deel toe aan de druk 
die uitging van de Bank, het ministerie van Financiën en de particuliere banken 
voor het afzwakken van de ordonnantie van 27 augustus 1940? Vermoedelijk 
was het Bestuur gevoelig voor het argument dat de maatregelen in strijd waren 
met de Belgische wetgeving en met de normen van het internationale recht.  
Meer dan eens is er gewezen op het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 
de Duitse overheid haar acties zoveel mogelijk trachtte te legitimeren ofwel 
binnen het kader van de nationale wetgeving, ofwel binnen het kader van de 
geldende internationale afspraken en conventies25.  Dit verwijst naar de 
principes waarop de Pruisische bureaucratie haar activiteiten had gegrondvest 
en die teruggaan tot de tijd van de Verlichting.  Reeder, president van het 
Militaire Bestuur, was een jurist van vorming, en juristen willen, zo zijn ze 
opgeleid, alles zo onweerlegbaar mogelijk legitimeren.  Meer dan eens waren de 
Belgische verantwoordelijken met een zekere verwondering op deze juridische 
‘bias’ van de bezetter gestoten en ze hadden geleerd er handig op in te spelen.  
Werden de Duitse eisen te excessief, dan argumenteerden ze op basis van 
juridische grondslagen en trachtten ze in de eerste plaats aan te tonen dat de 
voorgenomen maatregelen in strijd waren of met het nationale of met het 
internationale recht. 
 De Bank trachtte ook op een meer subtiele manier weerstand te bieden 
tegen de opgelegde verplichtingen en wel door een zekere ‘onthaasting’ in haar 
medewerking in te bouwen, die relatief succesvol bleek bij het verwerken van 
de bovengenoemde declaraties26.  Het behandelen van de dossiers betreffende 
het goud, de deviezen en de buitenlandse waarden ressorteerde onder de dienst 
Buitenland en werd aan de verantwoordelijkheid van R. Simonis overgedragen.  
De taak van Simonis bestond erin de aangifteformulieren, na ontvangst, te 
ordenen in vier categorieën: model A voor het goud en de deviezen, model B 
voor de financiële tegoeden op het buitenland, model C voor analoge 
commerciële tegoeden, en model D voor de effecten in buitenlandse munt.  
Daarna moesten de aangiften geverifieerd worden en doorgegeven aan de 
Duitse commissaris bij de Emissiebank.  Eén kopie ging naar de Reichsbank en 
één bleef in de Emissiebank. 
 De declaraties en aanbiedingen in de zomer en herfst 1940 waren zeer 
omvangrijk.  De loketten van de Emissiebank te Brussel werden overrompeld 
door ongeruste burgers die uitleg en advies kwamen vragen.  Hetzelfde deed 
zich voor in de lokale agentschappen van de Emissiebank.  Daarnaast waren er 
de massa’s formulieren die per post werden verstuurd.  In totaal leidden de 
aangiften tot het aanleggen van circa 400.000 dossiers.  Toch kon Simonis van 
de Bank geen extra hulp krijgen omdat de clearingafdeling ‘zogezegd’ alle 
beschikbare medewerkers opslorpte.  Bij gebrek aan technische apparatuur 
moest alles ook manueel worden verwerkt, waardoor de hele operatie buiten 
verwachting lang bleef aanslepen. 
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 Het Bankaufsichtamt werd ongeduldig en bovendien wantrouwig.  Enkele 
medewerkers van het Amt werden, onder leiding van dr. Hüttman, als 
hulpkrachten ingezet.  Simonis vreesde, niet zonder reden, dat dit misschien 
een eerste stap was van de bezetter om de hele zaak tot zich te trekken.  Hierin 
vergiste hij zich.  Mede door zijn diplomatische aanpak kwam hij zelfs tot een 
bevredigende samenwerking met Hüttman en wist hij een zekere controle te 
behouden over het afhandelen van de dossiers.  Toen hij bovendien, door een 
toevallige inlichting, vernam dat de Reichsbank te Berlijn voorlopig geen tijd 
had om zich met de Belgische aangiften bezig te houden, voelde hij zich ook 
van die kant gedekt.  Sommige aangiften werden zo lang mogelijk 
achtergehouden en ook wel hier en daar aangepast, terwijl dossiers van notoire 
Duitsgezinden ‘voorrang’ kregen.  Het maakte ten slotte misschien allemaal 
niet veel uit, maar het gaf Simonis en zijn medewerkers het gevoelen op hun 
kleine terrein een discrete sabotage te voeren tegen de bezetter.  Een dergelijk 
gevoelen kan zeer betekenisvol zijn in een deprimerende omgeving als die 
waarin de Bank zich bewoog in de eerste maanden van de bezetting. 
 Het Bankaufsichtamt drong er op aan dat de formulieren A betreffende 
het goud en de deviezen het eerst zouden worden aangepakt.  De verwerking 
van de aangiften en van de verplichte aanbieding kreeg dan ook alle prioriteit.  
Het resultaat was niet spectaculair, maar toch ook niet onbelangrijk.  Van juli 
1940 tot augustus 1944 zond de Emissiebank voor een waarde van 
210,9 miljoen Belgische frank goud naar de Reichsbank, en voor een waarde 
van 94,7 miljoen Belgische frank aan buitenlandse deviezen (marken niet 
inbegrepen).  Het gros van de verzending geschiedde nog voor het einde van 
het jaar 1940: bijna 80 procent van het goud en 95 procent van de deviezen27.  
Het was vooral afkomstig van de privé-kluizen, die ‘vrijwillig’ waren geopend 
tijdens de voorbije herfst.  De verwerking van de aangiften van de buitenlandse 
effecten en vorderingen, het voorwerp van de vierde uitvoeringsordonnantie, 
verliep veel trager, zo traag zelfs dat de commissaris uiteindelijk de Reichsbank 
verzocht zelf de aangiften van het segment ‘vorderingen’ te verwerken.  De 
Reichsbank aanvaardde de opdracht en kwam tot een bedrag van 
166.750 Belgische frank.  De zevende uitvoeringsordonnantie van 7 maart 
1941 had de verplichting opgelegd ook de buitenlandse schulden aan te geven.  
De Reichsbank zou de verwerking van deze gegevens eveneens op zich nemen 
en kwam hier tot een totaalbedrag van 102.500 Belgische frank28.  Wanneer 
deze cijfers zouden ingeschoven worden in de bedragen waar het tijdens de 
bezetting echt om ging, dan kan terecht afgevraagd worden waar sommige 
dienstverantwoordelijken zich mee bezig hielden. 
 Een laatste aspect van het opeisen van geld en andere roerende 
waarden, waarbij ook de Bank en de Emissiebank waren betrokken, hield 
verband met de jodenvervolging29.  De Belgische joden en Belgische joodse 
firma’s hadden, zoals alle andere Belgen, hun kluizen in de banken moeten 
openen.  Ze moesten ook de verplichtingen naleven die door de ordonnanties 
over de edele metalen, deviezen en buitenlandse waardepapieren waren 
afgekondigd.  Vanaf einde oktober 1940 werden voor de joden echter nog 
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extra maatregelen uitgevaardigd.  Op 28 oktober werden alle joden verplicht 
zich in het jodenregister te laten inschrijven en moesten alle joodse firma’s zich 
aangeven bij een speciale registratiedienst.  Weldra spitste de aandacht van het 
Militaire Bestuur zich toe op het financiële patrimonium van de joodse 
gemeenschap.  Een ordonnantie van 31 mei 1941 verplichtte alle joden en 
joodse firma’s zich bekend te maken als jood bij hun bankinstelling.  Hun 
tegoeden bij deze banken moesten ze overschrijven naar een rekening bij een 
van de erkende deviezenbanken.  Hun bezit aan Belgische en buitenlandse 
effecten en waardepapieren moesten ze in depot aan diezelfde deviezenbank 
toevertrouwen. 
 De Bank was bij deze maatregel betrokken: een vijftigtal klanten, houder 
van een lopende rekening of van een effectenrekening bij de Bank, hadden 
zich als jood of joodse firma bekendgemaakt.  De Bank bezat niet het statuut 
van erkende deviezenbank en had bijgevolg in principe de creditsaldi van deze 
klanten naar een deviezenbank moeten overschrijven.  Ze bedong echter het 
recht de rekeningen te behouden.  In de herfst 1942 besloot het Militaire 
Bestuur evenwel de administratie van alle joodse bankrekeningen en 
bewaargevingen te centraliseren in de Brüsseler Treuhandgesellschaft, een 
beheersmaatschappij naar Belgisch recht onder Duitse controle.  Deze 
maatschappij eiste op haar beurt dat al de rekeningen voor 31 januari 1943 op 
haar rekening bij de Société française de banque et de dépôts te Brussel, een Franse 
instelling onder Duitse controle, zouden worden overgemaakt.  De Bank liet 
de opzoekingen naar het juiste bedrag van de saldi aanslepen.  Pas in de lente 
1943 werden de creditsaldi van 17 lopende rekeningen overgeschreven: de 
meeste bedragen haalden de 300 Belgische frank niet.  De andere rekeningen 
vertoonden een negatief saldo, zodat een overschrijving hier niet aan de orde 
was. 
 De Brüsseler Treuhandgesellschaft eiste in november 1943 ook de 
centralisatie van de effecten en andere waardepapieren in het bezit van Joodse 
burgers.  Die centralisatie liep nog meer vertraging op dan die van de 
rekeningen.  De Bank wilde de effecten en papieren pas overmaken nadat ze 
van de titularis of van de Brüsseler Treuhandgesellschaft het ontvangstbewijs 
terugkreeg dat ze bij de inbewaarneming had overhandigd.  In de meeste 
gevallen kon dit ontvangstdocument niet worden voorgelegd.  Wanneer de 
rekeninghouder een debetsaldo op zijn lopende rekening of op zijn 
effectenrekening had, moest bovendien dit saldo eerst worden aangezuiverd.  
Volgens een recente nota van de Bank werd er na onderzoek geen spoor van 
enig transfer teruggevonden.  Volgens de Belgische onderzoekscommissie van 
2001 zouden twee transfers hebben plaatsgevonden. 
 
Het bedrieglijke clearingsysteem 
 
 Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbrak was de monetaire wereldorde 
al ver weggegleden van de liberale gouden standaard.  Tijdens de depressie van 
de jaren dertig hadden talrijke landen niet alleen de convertibiliteit geschorst 
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maar ook de binding van hun munt met het goud.  De meeste van deze landen 
hadden toen een stelsel van zwevende munt ingevoerd: soms als een nationale 
munt, zwevend tegenover alle andere valuta, soms als een groep munten, 
onder meer die van de sterlingzone, met onderling vaste wisselkoersen maar 
zwevend tegenover de rest van de buitenlandse valuta.  Weer andere landen, 
die uit de gouden standaard traden, introduceerden op bilaterale basis een 
stelsel van vaste wisselkoersen, aansluitend bij een strikte handelspolitiek. 
 Tijdens de jaren dertig ging de Duitse regering het verst bij het 
organiseren van de laatste optie.  Ze sloot monetaire, commerciële en 
financiële akkoorden af met landen in Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa, 
het zogenaamde Duitse ‘hinterland’, en met andere landen in de rest van de 
wereld, onder meer Spanje en Argentinië, waarvan de uitvoer eveneens sterk 
op Duitsland was gericht.  Volgens de akkoorden was onderlinge handel nog 
slechts mogelijk binnen het kader van een bilateraal clearingsysteem en binnen 
een stelsel van vaste, opgelegde, vaak discriminerende wisselkoersen.  Het 
ingestelde clearingsysteem had voor de niet-Duitse contracterende landen het 
voordeel van een min of meer gegarandeerde afzet van nationale producten 
naar Duitsland, maar het nadeel van een meestal ongunstige wisselkoers en van 
een willekeurig gamma van invoerproducten uit Duitsland.  Een contracterend 
land kon nog slechts goederen uitvoeren naar Duitsland, indien er door invoer 
vanuit Duitsland een voldoende provisie aan marken beschikbaar was: een 
bilateraal onevenwicht inzake buitenlandse handel was bijgevolg niet meer 
mogelijk, tenzij tijdelijk30.  De Duitse regering blokkeerde bovendien de 
repatriëring van het in Duitsland belegde buitenlandse kapitaal en de 
uitbetaling van de hieruit voortvloeiende inkomsten.  Indien betalingen in dit 
verband toch werden toegestaan, dan gebeurde dit onder stringente en 
beperkende voorwaarden. 
 Tot aan de Duitse inval handhaafde de Belgische regering de 
goudconvertibiliteit van de frank en bleven de buitenlandse betalingen in 
principe vrij.  Wel waren er bij de Bank clearingrekeningen aangelegd voor 
landen die officieel slechts op basis daarvan buitenlandse transacties 
toestonden.  Voorts bestond er een niet-officiële, hoewel legale, markt, 
beheerst door een aantal wisselagenten, voor het verhandelen van niet-
convertibele bankbiljetten en van in het buitenland geblokkeerde aandelen, 
obligaties en andere tegoeden: transacties op deze markt vonden meestal plaats 
tegen aanzienlijke disagio’s31. 
 Zodra België was bezet, wijzigde de toestand: de Belgische frank maakte 
nu deel uit van de Duitse Reichsmark-zone.  Een eerste voorlopige maatregel 
beoogde het integreren van de Belgische buitenlandse betalingen in het Duitse 
clearingsysteem.  Op 10 juni 1940, vlak na de bezetting dus, had dr.  Flad van 
het Bankaufsichtamt een onderhoud hierover met directeur Goffin.  Het Amt 
wenste dat vanaf 1 juli alle sinds 1 januari 1940 vervallen Duits-Belgische 
schulden en tegoeden zouden worden geregeld binnen het kader van het 
Duitse systeem.  Goffin antwoordde dat het instellen van een clearingsysteem 
een politieke aangelegenheid was en daarom tussen de Belgische en Duitse 
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overheid moest worden besproken: de Bank zelf had geen bevoegdheid om 
hierover te beslissen (‘la Banque ne peut agir qu’en tant qu’agent d’exécution’).  Indien 
het Bankaufsichtamt een regeling wenste, moesten bijgevolg het ministerie van 
Buitenlandse Zaken of het ministerie van Financiën worden geraadpleegd.  
Flad was bereid hiermee rekening te houden, maar eiste spoed.  De volgende 
dag, tijdens een nieuwe vergadering, gaf Flad officieel lezing van de Duitse 
reglementering inzake internationale betalingen.  Goffin, van zijn kant, las een 
brief voor van secretaris-generaal Plisnier van het ministerie van Financiën, 
waarbij de Bank toestemming kreeg om haar medewerking te verlenen aan het 
implementeren van de Duitse reglementering32. 
 De afspraak tussen Flad en Goffin had slechts een voorlopig en 
algemeen karakter.  De definitieve en concrete reglementering verscheen in een 
bericht van 10 juli 1940 in het officiële Duitse Verordnungsblatt.  Alle betalingen 
vanuit België aan Duitse schuldeisers moesten worden overgeschreven naar 
een rekening op naam van de Deutsche Verrechnungskasse bij de Bank te Brussel; 
omgekeerd moesten alle betalingen vanuit Duitsland naar Belgische 
schuldeisers worden overgeschreven naar een rekening op naam van de Bank 
bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn.  De betalingen zouden geschieden 
tegen een vaste wisselkoers van 1 Reichsmark = 12,50 Belgische frank33.  In 
feite verwees de reglementering naar de methode die, zoals hierboven gezegd, 
tijdens de jaren dertig courant was geworden in de landen van de Duitse 
invloedssfeer: niet meer de markt maar de overheid, in samenwerking met de 
centrale banken, zou vanaf dat moment zorgen voor een bilateraal evenwicht 
in het internationale betalingsverkeer van de zone. 
 Janssen aanvaardde bij zijn terugkeer uit Frankrijk op 10 juli het zopas 
aangekondigde Duitse clearingsysteem.  Hij meende niet anders te kunnen 
handelen.  Het systeem werd door de bezetter aan België opgelegd en 
secretaris-generaal Plisnier had op 11 juni aan Goffin de toestemming gegeven 
om mee te werken aan de implementering ervan.  Janssen vond bovendien dat 
het systeem ook bepaalde voordelen bevatte.  Het creëerde een institutioneel 
kader waarbinnen, naast de uitvoer van Belgische fabrikaten naar Duitsland, 
ook de invoer van voor België levensnoodzakelijke voedingsmiddelen en 
grondstoffen mogelijk werd34.  Bovendien moest de centralisering van alle 
Belgische internationale betalingen in de Bank haar normalerwijze de 
mogelijkheid bieden om die betalingen te controleren.  De Bank kon onder die 
voorwaarden een actieve rol spelen in het beveiligen van het algemene belang 
tijdens het economische herstel van het land en tijdens de daaropvolgende 
periode. 
 Later zou Ingenbleek, naar zijn zeggen, bezwaar hebben gemaakt tegen 
de aanvaarding van het Duitse clearingsysteem door Janssen en tegen zijn 
medewerking aan de organisatie en het beheer ervan.  De installatie van een 
clearingsysteem was, naar Ingenbleeks mening, een politieke aangelegenheid, 
die in feite had moeten uitgaan van het ministerie van Financiën of het 
ministerie van Economische Zaken.  De organisatie en het beheer van de 
clearing was een zaak voor een van beide ministeries.  Olivier Gérard, 
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directeur-generaal van de Verrekendienst (L'Office de Compensation) bij het 
ministerie van Economische zaken, had in ieder geval de controle over de 
clearing in handen moeten krijgen.  De Schatkist, van haar kant, had de 
financiering van de Belgische schuldeisers voor hun tegoeden op Duitsland 
onder haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  De Bank had bijgevolg beide 
taken niet zomaar mogen aanvaarden.  De Bank was, naar de mening van 
Ingenbleek, niet de officiële bankier van de Staat, ze oefende officieel slechts 
de functie van rijkskassier uit35. 
 Janssen ging hiermee niet akkoord.  Hij was van oordeel dat Duitsland 
als bezettende macht het recht had het clearingsysteem eenzijdig en naar eigen 
opvattingen aan België op te leggen.  Het ministerie van Financiën had 
daarenboven op 11 juni 1940 aan Goffin expliciet de toestemming gegeven 
voor een implementeren van het systeem via de Bank.  Bij de definitieve 
regeling van 10 juli werd, als een onderdeel van die tussenkomst, de 
financiering van de Belgische tegoeden op Duitsland aan de Bank 
toevertrouwd.  De conclusie was volgens Janssen eenvoudig: ‘celui qui a la charge 
de payer, a aussi le droit exclusif de contrôler’.  Vandaar dat hij het beheer van de 
clearing volledig naar de Bank toetrok en de controle ervan in eigen handen 
hield, zelfs met uitsluiting van de andere directieleden36.  Vandaar ook dat hij 
aan de Verrekendienst van het ministerie van Economische Zaken het recht 
ontzegde om zich in deze aangelegenheid te mengen37.  Op dit laatste punt 
moest Janssen mettertijd wel inbinden38. 
 Janssen was zich ongetwijfeld bewust van de moeilijkheden die een 
medewerking aan de clearing kon opleveren voor de Bank bij een latere 
verantwoording van haar oorlogsactiviteit.  Zodra hij op 19 juli opnieuw 
officieel als gouverneur was geïnstalleerd en tegelijkertijd ook als voorzitter van 
de Emissiebank was aangesteld, onderhandelde hij met het Bankaufsichtamt om 
voor de Bank de ontheffing van haar clearingopdracht te verkrijgen en die 
door te spelen naar de Emissiebank.  De strategie was duidelijk.  Janssen 
wenste alle met de oorlog verband houdende operaties naar de Emissiebank 
over te hevelen, die toch zou worden opgeheven zodra de vijandelijkheden 
waren gestopt39. 
 Op 4 augustus 1940 ging het Militaire Bestuur akkoord met Janssens 
verzoek40.  De bankiers, oprichters van de Emissiebank, reageerden met 
gemengde gevoelens op de wijziging.  Enerzijds waren ze tevreden dat ze via 
de beheerraad een directe inspraak kregen in de verrichtingen van de 
Emissiebank met het buitenland.  Dit opende niet alleen winstperspectieven 
maar gaf de banken ook de mogelijkheid om de financiële verrichtingen van de 
door hen gecontroleerde bedrijven van dichtbij te volgen.  Anderzijds vreesden 
ze wel voor mogelijke ongunstige implicaties op langere termijn.  Daar-
tegenover stond dan weer het civisme van Janssen: hun ‘caution patriotique’41. 
 Bovendien zagen de bankiers de Bank en de Emissiebank in wezen als 
één instelling: ‘La Banque d’Emission était au fond une filiale de la Banque Nationale.  
Elle exerça sous une direction commune avec celle-ci et en parfait accord avec son Conseil de 
Régence, les activités spéciales nées des nécessités de la guerre et de l’occupation, auxquelles la 
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Banque Nationale n’aurait pas pu se soustraire si celle-ci était restée au pays ou si, à sa 
rentrée, il avait été possible de liquider la Banque d’Emission’ 42.  De topambtenaren 
van de Bank en de Emissiebank dachten er niet anders over: ‘In wezen was de 
Emissiebank te Brussel niets anders dan de dienst Buitenland van de Bank, daar de 
vooroorlogse Wisseldienst van de Bank tijdens de oorlog geen bestaansreden meer had’ 43. 
 Op 1 juli 1940 werden de eerste aanvragen ingediend tot uitbetaling in 
franken van Belgische tegoeden op Duitsland.  Ze werden nog ingediend op 
basis van de voorlopige door Flad op 11 juni afgekondigde reglementering44.  
De uitbetalingen, die vanaf 17 juli effectief van start gingen, liepen echter niet 
van een leien dak.  De Bank - op dat moment nog de betrokken instelling - 
maakte bezwaar.  De gevolgde procedure strookte niet met het statutaire 
voorschrift van de Bank dat alleen wisselbrieven van goede kwaliteit met 
minstens twee handtekeningen in aanmerking kwamen voor het verlenen van 
een commercieel krediet door de Bank. 
 De Bank kon ten slotte Plisnier overtuigen dat het financieren van de 
export in feite aansloot bij de voor het land levensnoodzakelijke invoer van 
voedingswaren en grondstoffen en dat het algemene en particuliere belang 
hierdoor samenvielen.  Het verlenen van een overheidswaarborg tegen de 
risico’s van de clearing was dan ook een beslissing van algemeen nut.  Plisnier 
ging met de redenering akkoord en gaf op 19 juli aan de Schatkist toestemming 
om, met dit doel en naargelang de behoeften, schatkistbons tot een maximaal 
bedrag van 1 miljard Belgische frank uit te geven en die aan de Bank over te 
maken45.  Vanaf 4 augustus 1940 werden de bons overgedragen aan de 
Emissiebank, die ze daarna ter disconto bij de Bank aanbood. 
 Janssen vond de procedure te ingewikkeld en suggereerde met goed 
gevolg een vereenvoudiging.  De Bank stelde aan de Emissiebank de nodige 
biljetten ter beschikking en bij decreet van 31 augustus 1940 verleende het 
ministerie van Financiën aan de Emissiebank de staatswaarborg, tot een bedrag 
van 1 miljard Belgische frank, voor alle verlies dat ze eventueel zou lijden als 
gevolg van het uitbetalen in Belgische munt van haar tegoeden bij de 
Verrechnungskasse te Berlijn46.  Op 20 november 1940 werd die waarborg, op 
aandringen van Janssen en na heel wat gehakketak, opgetrokken tot 1,5 miljard 
Belgische frank47.  Op 5 november 1941 zou de staatswaarborg zelfs 
ongelimiteerd worden toegekend48.  Intussen waren de risico’s, verbonden aan 
de gedwongen transfers van goud en deviezen door de Emissiebank naar de 
Reichsbank, eveneens ondergebracht bij de dekking door het ministerie.  Voor 
al deze maatregelen zou secretaris-generaal Plisnier na de oorlog ter 
verantwoording worden geroepen. 
 Hoewel Janssen het clearingsysteem als zodanig had aanvaard, was hij 
niet gelukkig met de voorwaarden zoals die in het bericht van 10 juli 1940 aan 
België waren opgelegd.  Volgens de vooroorlogse procedure moest een 
clearingsysteem immers tot stand komen door middel van een vrijwillige 
overeenkomst tussen twee soevereine staten.  Het moest bovendien steunen 
op een volledig evenwicht tussen de waarde van de onderlinge in- en uitvoer.  
Een onevenwicht was slechts voor een beperkte duur toelaatbaar.  In het aan 
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België opgelegde systeem werden deze elementaire vooroorlogse regels niet 
gevolgd49.  Het systeem kwam tot stand door een unilaterale beslissing van 
Duitsland, zodat België geen suggesties tot aanpassing kon formuleren.  Erger 
nog, in de reglementering van 10 juli 1940 werd gesteld dat de Belgische export 
van goederen en diensten naar Duitsland aan geen beperkingen was 
onderworpen, en dat hij niet dwingend moest worden gecompenseerd door 
een Duitse invoer naar België50.  Deze laatste bepaling zou in de toekomst tot 
onoverkomelijke moeilijkheden aanleiding geven. 
 De Belgische uitvoer naar Duitsland moest door de Emissiebank 
worden gefinancierd: de Belgische leveranciers en andere schuldeisers mochten 
de betaling van hun tegoed eisen, zodra het verschuldigde bedrag op de 
rekening van de Emissiebank bij de Verrechnungskasse te Berlijn was 
overgeschreven.  Indien de Emissiebank de financiering zou weigeren, had de 
Duitse commissaris bij de Emissiebank, en eventueel ook de Duitse minister 
van Economische Zaken te Berlijn, het recht om de uitbetaling bij bevel aan de 
Emissiebank op te leggen.  Deze regeling leverde de Emissiebank volledig uit 
aan de willekeur van de bezetter.  Hierdoor kon ze in principe gedwongen 
worden iedere vordering op Duitsland te financieren, zonder een 
‘voorafgaande’ controle te kunnen uitoefenen op de legaliteit van die 
vordering.  In feite beperkte de bevoegdheid van de Emissiebank zich tot een 
‘a posteriori’ controleren van de neergelegde documenten51.  Dit was een 
regeling die Janssen niet zinde.  Vaag hoopte hij nog dat de Duitsers hiervan 
geen misbruik zouden maken, maar helemaal zeker was hij toch niet. 
 Janssen zocht onmiddellijk naar een middel om de nadelen van het 
systeem te omzeilen.  Hij nam hiertoe contact op met de Reichsbank te Berlijn.  
Zijn bedoeling was een aparte overeenkomst te sluiten tussen het Duitse en 
Belgische emissie-instituut om hierdoor het gevaar tegen te gaan willekeurige 
instructies vanuit de regering te Berlijn te moeten opvolgen.  In die geest 
ondertekende Janssen op 16 augustus 1940 in naam van de Emissiebank een 
conventie, die een dag later ook door de Reichsbank werd onderschreven52.  
De Emissiebank verbond zich ertoe alle door de Reichsbank aangeboden 
Reichsmarken ongehinderd en ongelimiteerd te zullen omwisselen in Belgische 
franken.  De Reichsbank, van haar kant, nam de verplichting op zich om alle 
door de Emissiebank aangeboden Belgische franken ongehinderd te zullen 
omwisselen in Reichsmarken. 
 De conventie verwees naar de in de jaren dertig door Duitsland 
geïntroduceerde methode om alle internationale betalingen verplicht en 
exclusief via de centrale banken te doen verlopen.  Hierdoor konden de 
centrale banken alle financiële operaties met het buitenland controleren en 
zodoende een volledig evenwicht in het bilaterale betalingsverkeer in stand 
houden.  Naar Janssens mening zou de conventie van 16-17 augustus België 
ten goede komen53.  Op grond van deze conventie, zo meende hij, zou de 
Emissiebank de opbrengsten van de Belgische leveringen van goederen en 
diensten aan Duitsland autonoom kunnen aanwenden voor het aankopen van 
Duitse levensmiddelen en grondstoffen en zou ze die aankopen kunnen 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

258 

afstemmen op, en beperken tot de invoerbehoeften van België.  De twee 
centrale banken zouden immers permanent waken over het evenwicht in het 
tussen beide landen geldende clearingsysteem: de conventie was ‘un moyen 
contractuel de s’opposer aux abus pouvant dériver du caractère arbitraire et unilatéral de la 
réglementation (du 10 juillet) imposée en clearing’ 54. 
 Janssens hoop zou ijdel blijken: de conventie van 16-17 augustus 1940 
werd een slag in het water55.  Ze zou zelfs door de Duitse autoriteiten tegen de 
Bank worden gebruikt.  In de eerste plaats moesten de Duitse debiteuren hun 
schulden niet bij de Reichsbank vereffenen maar bij de Verrechnungskasse te 
Berlijn, en die was hierover geen verantwoording verschuldigd aan de 
Reichsbank.  De Reichsbank had bijgevolg niet de bevoegdheid om zich te 
mengen in het toenemende onevenwicht van de Duits-Belgische clearing, dat 
het gevolg was van het stijgende creditsaldo van de Emissiebank bij de 
Verrechnungskasse.  De Duitse autoriteiten eisten bovendien, op grond van de 
conventie, dat de Bank de marken, die op rekening van de Emissiebank bij de 
Verrechnungskasse werden gestort, zonder limiet zou omzetten in Belgische 
franken en te Brussel zou uitbetalen aan de Belgische schuldeisers.  Daarnaast 
werd de vrijheid van handelen zowel van de Reichsbank als van de 
Emissiebank beperkt door de Duitse reglementeringen inzake import en 
export van goederen, diensten en kapitaal.  Voor de uitvoer vanuit België gold 
geen enkele belemmering, integendeel, hoe meer er geëxporteerd werd, hoe 
beter, maar omgekeerd werden strenge beperkingen gehanteerd tot een bijna 
volledige ‘Exportsperre’.  De Emissiebank kon ten slotte niet autonoom 
beschikken over haar deviezenrekening bij de Reichsbank om in Duitsland of 
in het buitenland levensmiddelen of grondstoffen aan te kopen.  Ze kon al 
evenmin vrij beschikken over haar tegoeden bij de Verrechnungskasse te Berlijn.  
Janssen zag dan ook vlug in dat de zogezegde tegemoetkoming in de conventie 
tegenover België een dode letter bleef.  Collin zou zelfs tijdens een vergadering 
in september 1941 beweren dat de conventie een wapen in handen van de 
Duitse regering was om de Bank te dwingen haar medewerking te verlenen aan 
een inflatoire geldpolitiek56. 
 Het clearingsysteem van 10 juli 1940 tussen Duitsland en België werd 
daarna gevolgd door analoge bilaterale clearingakkoorden tussen België en een 
aantal andere landen57.  Deze akkoorden werden door het Militaire Bestuur 
afgesloten buiten de Belgische overheid om.  Ze waren gebaseerd op het 
Duits-Belgische clearingsysteem, op enkele afwijkingen na.  De Emissiebank 
was tegenover de andere partners, zoals in het Duits-Belgische 
clearingakkoord, ook verplicht de uitbetaling van de Belgische tegoeden te 
financieren.  Andere voorwaarden sloten dan weer dichter aan bij het 
vooroorlogse systeem.  Bijvoorbeeld waren alle handelsverrichtingen tussen 
België en de landen waarmee een clearingakkoord was afgesloten, uitgezonderd 
Duitsland, onderworpen aan een voorafgaande vergunning (visa) door de 
Verrekendienst van het ministerie van Economische Zaken.  De Belgische 
instanties beschikten hier bijgevolg daadwerkelijk over een 
controlebevoegdheid en eventueel, over een effectief vetorecht58. 
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 De bilaterale clearingakkoorden werden vrij vlug geïntegreerd in een 
multilateraal systeem, waarvan de Verrechnungskasse te Berlijn de spil werd.  Op 
2 september 1940 werd aangekondigd dat vanaf 1 december alle financiële 
verrichtingen tussen België en het buitenland moesten worden geboekt in 
Reichsmarken op één enkele rekening, op naam van de Emissiebank bij de 
Verrechnungskasse te Berlijn.  Die rekening zou worden gecrediteerd voor alle in 
het buitenland gestorte bedragen ten gunste van Belgische crediteuren en 
gedebiteerd voor alle betaalopdrachten die vanuit België voor het buitenland 
waren bestemd.  Die verplichting gold voor alle verrichtingen met de door 
Duitsland bezette gebieden en met alle andere landen die in het 
clearingsysteem waren opgenomen.  De maatregel werd verantwoord met het 
theoretische argument dat de aangekondigde multilateralisering de beperkingen 
zou wegnemen die inherent waren aan de verplichting van bilaterale 
evenwichten.  In de gegeven omstandigheden was de maatregel echter louter 
een voorwendsel om de hand te leggen op vreemde deviezen: ‘(ce fut) un 
instrument de réquisition économique de devises étrangères:… un régime...  en sens unique, 
imposé à tous les pays d’Europe occupé et même à un pays neutre comme la Suisse’ 59. 
 
De eerste crisis over de clearing 
 
 Vooral naar het einde toe van de uitzonderlijk strenge winter van 1940-
1941 begon de voedselschaarste zijn tol te eisen en werd hongersnood, vooral 
in de steden, opnieuw een begrip dat tot het dagelijkse leven behoorde.  
Gouverneur Janssen, het Comité-Galopin en vele andere beleidslieden, 
beriepen zich, terecht, op het clearingakkoord.  Het creditsaldo van de 
Emissiebank bij de Verrechnungskasse  te Berlijn was uitgesproken positief en 
waarom bleef de beloofde voedselaanvoer dan uit? In de vergadering van de 
regentenraad op 13 november 1940 had Janssen er al op gewezen dat dit 
creditsaldo was opgelopen tot bijna 1 miljard Belgische frank60. 
 De Duitsers bleken echter weinig toeschietelijk voor het leveren van 
voedingswaren.  Janssen was hierover bijzonder ontstemd.  Hij had immers 
heel wat energie, en zelfs prestige, geïnvesteerd in de werking van de clearing.  
Daarbij kwam nog dat het creditsaldo van de Emissiebank in het begin van 
maart 1941 plots met circa 700 miljoen Belgische frank steeg61.  Commissaris 
von Becker liet zich tijdens de vergadering van de beheerraad op 5 maart 
ontvallen dat de verhoging in hoofdzaak te wijten was aan financiële 
verrichtingen, namelijk betalingen voor het nemen van participaties door 
Duitse particulieren of instellingen in Belgische bedrijven en, vooral, betalingen 
voor Duitse aankopen van Belgische buitenlandse investeringen62.  De 
Belgische holdings en banken hadden inderdaad hun sinds de jaren dertig 
geblokkeerde Centraal- en Oost-Europese participaties kunnen afstoten door 
ze te verkopen aan Duitse banken.  Bovendien waren ze, volgens de Duitse 
wetgeving, verplicht een deel van hun participaties in Luxemburg - thans Duits 
grondgebied - af te staan, via verkoop, aan Duitse ingezetenen of bedrijven63.  
De al dan niet verplichte verkopers van aandelen wensten hun opbrengsten, 
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via het clearingmechanisme van de Verrechnungskasse en de Emissiebank, in 
Belgisch geld om te zetten. 
 Het was niet de eerste maal dat financiële transacties via deze weg in 
België werden uitbetaald aan de rechthebbenden.  Janssen, die de 
clearingoperaties vanaf juli 1940 volledig onder zijn beheer had genomen64, 
had die uitbetalingen steeds toegestaan65.  Nu ging het echter om uitzonderlijk 
hoge bedragen, waardoor zelfs het maximum van de staatswaarborg aanzienlijk 
werd overschreden.  Sommige leden van de beheerraad vonden het ook 
onaanvaardbaar dat de stijging niet werd veroorzaakt door commerciële 
activiteiten, maar door zuiver financiële operaties.  Velen onder hen konden bij 
dergelijke operaties een gevoel van malaise niet van zich afzetten. 
 Het argument dat de operaties noodzakelijk waren om als tegenprestatie 
van Duitsland de invoer van levensmiddelen te eisen, kon hier niet worden 
aangevoerd.  Het creditsaldo vanuit de commerciële sfeer was meer dan 
voldoende om de invoer van voedsel voor België te waarborgen.  Nog erger: 
het verkopen van Belgische participaties in het buitenland verhoogde de 
economische macht van Duitsland.  Indien de Emissiebank hier hoe dan ook 
in meespeelde zou dit neerkomen op een financiering van de Duitse 
oorlogseconomie, een strafbaar feit naar Belgisch recht.  De raad besliste, op 
grond van deze beschouwingen, om de uitbetalingen met betrekking op 
financiële verrichtingen voorlopig te schorsen en om contact op te nemen met 
de secretaris-generaal van Financiën voor het inwinnen van zijn advies en het 
samen zoeken naar een oplossing66. 
 Op 7 maart kwamen Janssen en een aantal andere bestuursleden, alsook 
twee vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, voor een 
crisisberaad samen bij Plisnier, onder meer om te vernemen in hoeverre de 
staatswaarborg nog kon worden verhoogd.  Het oordeel van de secretaris-
generaal was formeel: het uitbetalen van financiële verrichtingen kon niet 
worden aangewend als een argument ter verhoging van de limiet van de 
staatswaarborg.  Wel was Plisnier bereid om een overschrijding van de limiet te 
dekken, indien deze tijdelijk was en het gevolg van uitbetalingen voor 
commerciële verrichtingen67. 
 De beheerraad van de Emissiebank kwam nog diezelfde dag in 
spoedzitting bijeen om de zaak verder te bespreken.  Von Becker merkte op 
dat het probleem van de limietoverschrijding kon worden opgelost, indien de 
Belgen bereid waren te investeren in Duits overheidspapier.  Daar kon, naar de 
mening van de beheerders, geen sprake van zijn.  Een van de beheerders 
bracht een plan naar voren om uit de impasse te geraken.  Indien de Belgische 
verkopers van buitenlandse participaties bereid waren om, in de plaats van 
contanten, Belgische overheidseffecten op middellange en lange termijn in 
betaling te aanvaarden, zouden de betalingen in contanten door de 
Emissiebank binnen de limiet van de staatswaarborg blijven en zou 
tegelijkertijd een inflatoir effect worden vermeden.  Ook die suggestie vond 
geen instemming bij de collega’s.  De raad besliste daarom de schorsing van de 
uitbetalingen voor financiële transacties te handhaven.  Nog diezelfde dag 
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kreeg von Becker een nota in die zin overhandigd, mede ondertekend door 
Plisnier.  Hij zou deze nota meenemen op zijn eerstvolgende reis naar Berlijn, 
als een bewijs dat het onevenwicht in de clearing wel degelijk een ernstig 
probleem was.  Hij zou aan de hand van die nota kunnen beklemtonen dat er 
in België hongersnood dreigde en dat dit alles samen zou leiden tot een 
crisissituatie in de beleidskringen van het land68. 
 Von Becker accepteerde de nota maar liet zich hierdoor niet uit het lood 
slaan.  Op 8 maart 1941, nog voor zijn vertrek naar Berlijn, schreef hij een 
order (Weisung) uit, waarbij de Emissiebank verplicht werd een aantal financiële 
verrichtingen, voor een gezamenlijk bedrag van 275 miljoen Belgische frank, 
uit te betalen.  Hij beriep zich hiervoor op het akkoord van 16-17 augustus 
1940: de Emissiebank had in dit akkoord toegezegd alle aangeboden 
Reichsmarken om te zetten in Belgische franken.  Voor Janssen was de 
verwijzing naar dit akkoord een bittere pil om te slikken.  Hij besefte thans 
tenvolle dat het akkoord voor België geen enkel nut opleverde, integendeel, dat 
het door de bezetter werd gebruikt om hun dwangmaatregelen te legitimeren69.  
Hij dacht er dan ook aan de conventie op te zeggen70. 
 Toch zou Janssen tijdens de vergadering van 14 maart de beheerraad 
van de Emissiebank verzoeken de op 8 maart opgelegde uitbetalingen goed te 
keuren.  Von Becker had volgens de reglementering van 10 juli 1940 het recht 
om dergelijke betalingen af te dwingen.  België had intussen, via de 
Verrechnungskasse, Duitsland vergoed voor een belangrijke levering van rogge, 
zodat het creditsaldo van de Emissiebank bij de Verrechnungskasse, zelfs 
rekening houdend met de uitbetaling van de opgelegde dwangsom, was gedaald 
tot 1,498 miljard Belgische frank, juist beneden de limiet van de 
staatswaarborg. 
 Voorts deelde Janssen mede dat er besprekingen met het Bankaufsichtamt 
gaande waren voor een aanpassing van de reglementering over de clearing, 
waarbij de financiële en commerciële verrichtingen van elkaar zouden worden 
gescheiden.  Secretaris-generaal Leemans had ook goed nieuws: besprekingen 
voor de levering van grondstoffen voor de textielsector stonden op het punt in 
een voor België gunstige zin te worden afgesloten71.  De beheerraad was 
vermoedelijk ook op de hoogte van de lopende onderhandelingen te Berlijn 
met het oog op een aanzienlijke invoer van graan uit Oekraïne72.  De 
beheerraad keurde de door von Becker opgelegde uitbetaling daarom goed en 
ging verder akkoord met de uitbetaling van de tegoeden voor commerciële 
verrichtingen, zelfs wanneer hierdoor de limiet van de staatswaarborg tijdelijk 
zou worden overschreden. 
 In een brief van 21 maart 1941 formuleerde von Becker een concreet 
voorstel voor het scheiden van de commerciële en financiële verrichtingen met 
Duitsland.  De Belgische tegoeden voor commerciële verrichtingen zouden via 
een overschrijving op de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse geregeld blijven, zoals dit tot nu toe het geval was.  De 
staatswaarborg zou gelden voor deze verrichtingen.  De tegoeden voor 
financiële verrichtingen, daartegenover, zouden worden geregeld binnen het 
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kader van de conventie, die op 16-17 augustus 1940 door de Reichsbank en de 
Emissiebank was ondertekend.  Ze zouden worden ingeschreven op de sinds 
20 augustus 1940 geopende speciale rekening van de Emissiebank bij de 
Reichsbank te Berlijn.  De staatswaarborg zou hierop niet meer van toepassing 
zijn.  Het evenwicht voor die speciale rekening zou, volgens het voorstel, 
worden verkregen door beleggingen van de Emissiebank in Duitse waarden, 
zoals dit ook in de Nederlandsche Bank het geval was73. 
 Cracco, hoofd van de dienst Buitenland, reageerde op 1 april 1941 met 
een eigen suggestie.  Alle verrichtingen met het buitenland zouden, wat België 
betrof, behandeld blijven door de Verrechnungskasse te Berlijn, maar de rekening 
van de Emissiebank bij de Verrechnungskasse zou in twee worden gesplitst: de 
verrichtingen betreffende goederen en diensten zouden op een rekening A 
worden ingeschreven, de verrichtingen betreffende kapitaalverkeer en 
kapitaalinkomsten zouden op een rekening B worden ingeschreven.  Inzake 
kapitaalverkeer zouden de uitbetalingen in België afhankelijk worden van een 
voorafgaande goedkeuring door de Verrekendienst van het ministerie van 
Economische Zaken.  Voor de kapitaalinkomsten zouden de uitbetalingen 
afhankelijk worden gesteld van de afspraken die de betrokken landen met 
België hadden gemaakt of nog zouden maken74. 
 Von Becker hield zich aan zijn voorstel, zodat Cracco's suggestie bij de 
verdere discussies niet meer ter sprake kwam.  Janssen en de andere beheerders 
aanvaardden von Beckers idee van scheiding van de verrichtingen en de daarbij 
behorende voorwaarden.  Ze konden echter zijn voorstel om de creditsaldi van 
de speciale rekening bij de Reichsbank te beleggen in Duits overheidspapier 
niet aanvaarden.  Er werd daarom nog druk onderhandeld tot er op 22 april 
1941 een definitief akkoord uit de bus kwam.  De scheiding van de twee 
soorten verrichtingen, zoals door von Becker voorgesteld, werd goedgekeurd 
en zou ingaan vanaf 1 mei 1941.  De Emissiebank kon bovendien autonoom 
beslissen welke financiële verrichtingen ze zou uitbetalen en welke niet, en in 
welke vorm die uitbetalingen zouden plaatsvinden.  De suggestie van het 
beleggen van de creditsaldi op de speciale rekening in Duits overheidspapier 
werd terzijde geschoven.  Het akkoord verwees wel expliciet naar de conventie 
van 16-17 augustus 1940.  De speciale rekening, die toen op naam van de 
Emissiebank bij de Reichsbank was geopend, zou gebruikt worden om de 
financiële overschrijvingen ten gunste van België te boeken.  Voorts werd 
afgesproken dat de Emissiebank van haar kant te Brussel een speciale rekening 
voor de Reichsbank zou openen met het oog op eventuele financiële 
verrichtingen ten gunste van Duitsland.  Die rekening werd wel geopend maar 
nooit gebruikt75. 
 Het probleem van de kapitaalinkomsten kwam niet ter sprake in het 
akkoord van 22 april 1941.  Dit was in feite ook niet meer nodig, daar er 
dienaangaande al een aantal regelingen van kracht waren76.  In de loop van de 
jaren dertig hadden Duitsland en ook andere landen, vooral in Centraal- en 
Oost-Europa, beperkingen ingesteld voor het transfereren van 
kapitaalinkomsten, maar nog voor het uitbreken van de oorlog waren die 
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beperkende maatregelen hier en daar versoepeld geworden, onder andere door 
het Duits-Belgische akkoord van 1 februari 1939.  De inval in mei 1940 had de 
uitvoering van dit akkoord tot stilstand gebracht.  Op 1 oktober 1940 deelde 
de Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden echter aan de Emissiebank mee 
dat ze bereid was de regeling van 1 februari 1939 opnieuw te activeren.  De 
Emissiebank keurde op 1 november 1940 het voorstel goed, maar op 
11 november liet ze in een nota aan von Becker weten dat een hervatting van 
de transfers thans ongelegen kwam77.  De inschrijvingen op de rekening van de 
Emissiebank bij de Verrechnungskasse te Berlijn zouden het creditsaldo van de 
Emissiebank nog verder verhogen en het onevenwicht in de clearing nog 
versterken.  De uitbetalingen zouden bovendien in België de inflatiespiraal 
versterken78. 
 Onder druk van de Konversionskasse riep von Becker op 15 februari 1941 
een vergadering samen op de Bank, waaraan, naast vertegenwoordigers van de 
Konversionskasse en van het Bankaufsichtamt, Janssen en Cracco van de 
Emissiebank en een ambtenaar van het ministerie van Financiën deelnamen.  
De besprekingen leidden tot een compromis, dat op 3 april in een akkoord 
werd vastgelegd.  De Emissiebank aanvaardde het principe dat 
kapitaalinkomsten in aanmerking kwamen voor uitbetaling in België, de 
Konversionskasse, van haar kant, aanvaardde het principe dat die uitbetalingen 
voorlopig beperkt bleven79.  De uitvoeringsbesluiten, die elkaar vanaf 
11 augustus 1941 tot aan het einde van de bezetting opvolgden, bepaalden 
telkens de maxima die voor inschrijving en uitbetaling in aanmerking 
kwamen80. 
 
Janssen en de Duitse bezetter 
 
 Bij een beoordeling a posteriori van de eerste crisis rond het vraagstuk van 
de clearing kan de vraag worden gesteld waarom Janssen de Duitse 
dwangmaatregel van 8 maart 1941 heeft aanvaard, waarom hij de beheerraad 
van de Emissiebank heeft verzocht de uitbetalingen goed te keuren, en waarom 
hij op dat moment geen ontslag heeft genomen.  Het moet voor Janssen 
immers toen al duidelijk zijn geweest dat het oorlogse clearingsysteem ‘un simple 
instrument de dépossession économique’ zou worden en dat de Duitse bezetter niet 
zou terugschrikken om de door Janssen ontworpen conventie van 16-
17 augustus 1940 te misbruiken voor eigen voordeel en zelfs - een toppunt van 
arrogantie - voor het legitimeren van het eigen machtsmisbruik81.  De 
maatregelen betreffende het goud en de buitenlandse deviezen hadden 
trouwens vroeg genoeg het ware gelaat van de bezetter gereveleerd, zoals dit 
ook het geval was geweest met het opleggen van de onverantwoord hoge 
bezettingskosten en de ongelegitimeerde opeisingen.  Toch besloot Janssen 
door te gaan en via onderhandelingen en compromissen te redden wat er te 
redden viel.  De redenen voor die houding zijn complex. 
 In de eerste plaats was Janssen zich ervan bewust dat von Becker, 
volgens de reglementering van 10 juli 1940, het recht had om, bij weigering, 
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elke uitbetaling dwingend op te leggen aan de Emissiebank.  Hij had gehoopt 
dat de bezetter van dit recht geen gebruik zou maken, indien de weigering 
gegrond bleek, maar dit was een eerste misrekening.  In de tweede plaats was 
Janssen overtuigd dat zijn persoonlijkheid en gezag de beste waarborgen waren 
voor het verder beveiligen van de belangen van de Bank en van het land.  De 
gebeurtenissen in Nederland zouden hem in die overtuiging sterken.  Wanneer 
L.J.A.  Trip, president van de Nederlandsche Bank, in maart 1941 ontslag nam, 
werd hij prompt vervangen door de nazi-gezinde Rost van Tonningen82.  
Hetzelfde zou, naar Janssens mening, België ten deel vallen, wanneer hij zelf, 
naar Trips voorbeeld, zich zou terugtrekken. 
 In de derde plaats was Janssen uitermate bezorgd over de Belgische 
voedselbevoorrading en vreesde hij boven alles het uitbreken van een 
hongersnood.  Om die reden had hij destijds de politiek van werkhervatting 
van het Comité-Galopin onderschreven en had hij ook het in juli 1940 
opgelegde clearingsysteem aanvaard.  Er mag daarbij niet uit het oog worden 
verloren dat het creditsaldo van de Emissiebank bij de Verrechnungskasse tot in 
de zomer 1941 relatief beperkt bleef.  Het onevenwicht hield zich toen nog 
binnen min of meer aanvaardbare grenzen, en bovendien was er in de lente 
1941 een belangrijke invoer van levensmiddelen en grondstoffen in het 
vooruitzicht gesteld83. 
 In feite stond Janssen in dit opzicht vrij dicht bij de houding van 
secretaris-generaal Plisnier.  Die had, naar eigen zeggen, in de loop van 1940-
1941 herhaaldelijk overwogen om ontslag te nemen, maar het werd hem steeds 
door hooggeplaatste personen uit diverse sectoren van de samenleving 
afgeraden: ‘une politique de présence vigilante et combattive ne cessa de m’être 
recommandée’: "Nous avons tellement besoin de vous" 84.  Die aanwezigheidspolitiek 
veronderstelde echter wel een niet te onderschatten dosis flexibiliteit, een 
bereidheid tot het sluiten van compromissen met de bezetter, waarbij de 
manoeuvreerruimte niet gemakkelijk te evalueren viel.  Achteraf gezien was die 
ruimte betrekkelijk groot, daar het Militaire Bestuur onderbemand was en 
bijgevolg zelf niet kon instaan voor de vele taken die de Belgische 
overheidsbesturen op zich bleven nemen85.  Een vervanging door nazi-
vriendelijke Belgen was altijd mogelijk, maar niet zo vanzelfsprekend, omdat 
bekwame en verantwoordelijke medewerkers eerder dun gezaaid waren.  Het 
Militair Bestuur wist competentie naar waarde te schatten en wenste zich 
bovendien geen tegenwerking van ondergeschikte ambtenaren op de hals te 
halen.  Het moest anderzijds wel rekening houden met de pogingen van 
Himmler om een Burgerlijk Bestuur onder nazi-leiding in België te installeren, 
naar het voorbeeld van Nederland.  Te grote toegevingen vanuit het Militaire 
Bestuur waren dan ook niet mogelijk.  Het juiste evenwicht vinden was voor 
de Belgische beleidslieden een haast onmogelijke opgave, daarvoor hadden ze 
geen voldoende inzicht in de Duitse interne situatie en waren ze zich niet 
tenvolle bewust van de centrifugerende krachten die uitgingen van de 
machtsstrijd aan de top van het nazi-regime. 
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 Zoals ook Plisnier trachtte Janssen het maximum te halen uit zijn 
voortdurende onderhandelingen en compromissen met de bezetter.  Dat dit 
een ondankbare taak was, dat het mislukkingen en ontgoochelingen meebracht, 
was onvermijdelijk, maar, zoals Plisnier, was ook Janssen ongetwijfeld 
overtuigd dat hun gedrag patriottisch en zelfs heldhaftig was: ‘quand on examine 
aujourd’hui, même dans un esprit purement critique, certains faits, dont cette politique de 
présence fut la génératrice, ou qu’on relève quelque erreur qui ne put être évitée, on ne peut 
oublier, si l’on veut rester équitable, qu’ignorant la facilité, cette inspiratrice fatale de toute 
politique d’abandon, elle fut en réalité, dans sa continuité, celle de l’héroisme quotidien’ 86. 
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Hoofdstuk 11 
 

DE  GOUDROOF  (september  1940 -  mei 1942) 
 
 
 

‘Si vous voulez voler l'or, soyez au moins un voleur honnête ’ 
(brief von Falkenhausen aan Hemmen, geciteerd in: 
J. Gérard, Von Falkenhausen, Mémoires d'outre-guerre) 

 
 
 
 
Het voorspel 
 
 In de loop van juli had commissaris von Becker aan Janssen laten weten 
dat het Militaire Bestuur de repatriëring van de waarden van de Bank, inclusief 
het gouddepot dat bij de Banque de France berustte, beschouwde als een 
logisch onderdeel van het overbrengen van de zetel van de Bank op 15 juli 
1940 vanuit Mont-de-Marsan naar Brussel1. Janssen deelde ongetwijfeld von 
Beckers opvatting wat de waarden van de Bank betrof en die werden ook vrij 
snel gerepatrieerd. Het gouddepot was een andere zaak: dat was door toedoen 
van de Franse Admiraliteit overzee ‘in veiligheid’ gebracht en kon dus niet 
direct worden gerepatrieerd. 
 Op 20 augustus 1940, tijdens de onderhandelingen van de Duits-Franse 
Wapenstilstandscommissie te Wiesbaden, vernam Richard Hemmen, 
gevolmachtigd minister, vertegenwoordiger van minister van Buitenlandse 
Zaken von Ribbentrop en hoofd van de Duitse delegatie voor economische 
aangelegenheden, dat het geëvacueerde Belgische goud zich te Dakar in 
Senegal bevond2. Hemmen liet via het Duitse ministerie van Buitenlandse 
Zaken het bericht onmiddellijk doorseinen naar Brussel en Parijs en vroeg er 
voor te zorgen dat het Belgische depot zo spoedig mogelijk zou worden 
gerepatrieerd3. De Duitsers trokken handig de kaart van de veiligheid en 
raakten daar onmiskenbaar een van de gevoeligste snaren van de gouverneur 
van de Bank. Niemand kon op dat ogenblik betwijfelen dat Europa een veiliger 
oord was dan Senegal. Sinds de aanval op Mers-el-Kébir op 3 juli was de 
toestand erg gespannen en onduidelijk geworden in Frans West-Afrika. 
Generaal de Gaulle trachtte, vanuit de Britse gebieden in de omgeving, de 
Franse koloniale bewindvoerders en militaire leiders ertoe te bewegen de strijd 
tegen Duitsland voort te zetten. Hij spoorde ze aan in opstand te komen tegen 
de defaitistische regering van Vichy en de zijde van de geallieerden te kiezen. 
Hierdoor ontstonden felle politieke tegenstellingen in het gebied en heerste er 
een algemene onrust. Een aanval door de Britse troepen vanuit Gambië of 
vanuit de zee op Dakar werd niet uitgesloten. Een eerste poging werd 
inderdaad op 4-5 juli ondernomen, evenwel zonder succes4. 
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 Over de vergeefse pogingen van Ansiaux om het goud van Dakar naar 
de Verenigde Staten of eventueel naar een neutraal land over te brengen werd 
uitvoerig verslag uitgebracht in hoofdstuk 6. Om in zijn opzet te slagen had hij 
een brief van Janssen aan Pétain nodig, waarin hij vanuit de Bank officieel 
gevolmachtigd werd om de evacuatie uit te voeren. Op 11 augustus richtte 
Ansiaux vanuit Vichy een dergelijke aanvraag aan Janssen te Brussel. Hij 
wachtte tevergeefs op antwoord en zag zich verplicht om op 17 september, 
onverrichterzake, naar Londen terug te keren5. 
 Heeft Janssen de brief van Ansiaux ontvangen of werd de brief door de 
Duitsers onderschept en niet doorgegeven? De bewaarde bronnen maken het 
niet mogelijk hierop een sluitend antwoord te geven. Wel staat vast dat Janssen 
op de vraag van Ansiaux niet heeft gereageerd. Nochtans moet Janssen, in de 
veronderstelling dat de brief onderschept werd, toch op de hoogte zijn geweest 
van de aanwezigheid van Ansiaux te Vichy, van diens opdracht en van de 
inhoud van de brief. Ansiaux had immers, naast het officiële schrijven, ook via 
een geheime koerier Janssen ingelicht6. Maar zelfs dan kon Janssen in feite niet 
reageren met een officiële brief: hij werd immers verondersteld niet op de hoogte 
te zijn van het verzoek van Ansiaux. 
 In de hypothese dat Janssens de brief had ontvangen, zijn er drie 
scenario’s denkbaar die kunnen verklaren waarom hij niet reageerde. Eerste 
scenario: Janssens antwoord werd door de Duitsers onderschept en niet naar 
Vichy doorgezonden, omdat het antwoord niet strookte met de Duitse 
strategie. Tweede scenario: Janssen stond positief tegenover het initiatief van 
Ansiaux, maar stuurde uiteindelijk de volmacht niet door, omdat hij uit een 
gesprek met von Becker had afgeleid dat het Militaire Bestuur een evacuatie 
van het goud naar een neutraal land nooit zou toestaan. Derde scenario: 
Janssen was niet van plan te reageren, omdat hij hoopte het goud naar Brussel 
te krijgen om er zelf, in het belang van het land, over te kunnen beschikken.  
 Voor welk scenario moet worden gekozen? Ook hier kunnen alleen op 
grond van indirecte bronnen enkele hypothesen naar voren worden geschoven. 
Een brief van commissaris von Becker aan Janssen op 2 september zou in de 
richting van het eerste of tweede scenario kunnen wijzen. Von Becker deelde 
in die brief inderdaad officieel mee dat het Belgische depot zich te Dakar 
bevond7. Hij voegde er echter onmiddellijk aan toe dat de Bank, zonder zijn 
uitdrukkelijke toestemming, hierover niet kon beschikken8. Uit die brief zou 
kunnen worden afgeleid dat von Becker op de hoogte was van Ansiauxs 
pogingen om de hand te leggen op het goud en dat hij Janssen wilde 
waarschuwen dat hij een eventuele toestemming van de Bank hierover niet zou 
laten doorgaan. Kort voor 2 september vroeg von Becker trouwens aan 
Schäfer, commissaris bij de Banque de France om ervoor te zorgen dat het 
Belgische depot zo snel mogelijk zou worden gerepatrieerd. Hij voegde er zelfs 
aan toe dat Janssen die repatriëring wenste, zoals hij ook had aangedrongen op 
de repatriëring van de nog in Toulouse en Tarbes achtergebleven bankbiljetten 
en waarden9. Schäfer bracht de boodschap over aan de Banque de France, bij 
brief gedateerd 2 september 194010. 
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 Von Becker trad per brief ook rechtstreeks in contact met de Banque de 
France. Op 6 september verzocht hij de Boisanger op een vrij autoritaire toon 
om het depot vanuit Dakar naar Brussel te doen overbrengen 11: ‘En ma qualité 
de Commissaire… je vous charge de prendre les mesures nécessaires pour que ces encaisses or 
soient ramenées sans délai...’. Hij sloot bij de brief een kopie in van zijn benoeming 
tot Duits commissaris bij de Bank. Dr. Jost, de koerier tussen Parijs en Brussel, 
verzocht Schäfer beide brieven zo spoedig mogelijk te bezorgen aan de Banque 
de France, samen met een kopie van twee brieven van Janssen, de ene gericht 
aan de Boisanger, de andere aan von Becker, beide gedagtekend 5 september. 
In beide brieven bleek Janssen akkoord te gaan met het Duitse verzoek tot 
repatriëring van het goud naar Brussel, op voorwaarde dat de Duitse 
autoriteiten bepaalde Belgische eisen zouden aanvaarden. 
 Het strookte volledig met de Duitse strategie om goud, waar het ook te 
vinden was, onder hun controle te brengen. Maar de verbetenheid waarmee ze, 
nog voor ze de pas veroverde gebieden volledig onder controle hadden, op 
jacht waren naar het gouddepot van de Bank, doet vermoeden dat ze vreesden 
er niet tijdig de hand op te kunnen leggen.  De onzekere politieke toestand in 
West-Afrika en de onderhandelingen van Ansiaux te Vichy en te Clermont-
Ferrand, waren immers twee zeer verontrustende signalen. Het was dan ook 
niet te verwonderen dat von Becker al op 3 september Janssen verzocht hem 
een brief te bezorgen, gericht aan de Banque de France, met het verzoek het 
Belgische gouddepot aan de Bank terug te geven 12. 
 Janssen ging principieel akkoord met von Beckers voorstel, maar niet 
zonder voorbehoud. In de eerste plaats stelde hij dat het goud destijds op 
instructie van de Belgische regering aan de Banque de France in bewaring was 
gegeven en dat hij bijgevolg in deze aangelegenheid niet eigenmachtig kon 
handelen. Hij had hiervoor een toestemming van de overheid nodig, in casu van 
de secretaris-generaal van Financiën13. De aangelegenheid was bovendien zo 
belangrijk dat ook een goedkeuring van de regentenraad vereist was.  
 Janssen kwam onmiddellijk in contact met Plisnier. Beiden raakten het 
eens over von Beckers voorstel mits aan twee voorwaarden werd voldaan. In 
de eerste plaats zou de repatriëring onder de verantwoordelijkheid van de 
Banque de France vallen; daarenboven moest de Bank vrij en autonoom over 
het gerepatrieerde goud kunnen beschikken14. In feite was het de Belgische 
regering die haar toestemming had moeten geven, maar op dat ogenblik was de 
regering te Vichy ‘a complete mess’ 15. Ze werd sinds eind juli niet eens meer door 
Frankrijk als regering erkend. Vandaar dat Janssen de secretaris-generaal van 
het ministerie van Financiën raadpleegde. Plisnier meende bevoegd te zijn om 
namens de regering toestemming te verlenen vooral omdat het een zaak betrof 
die van de bezetter een vlugge regeling vereiste. Het voorwaardelijke akkoord 
werd op 4 september aan de regentenraad voorgelegd en als zodanig 
goedgekeurd 16. 
 Waarom was Janssen zo snel bereid om in te gaan op von Beckers 
verzoek? Omdat hij de ‘vrije beschikking’ over het gerepatrieerde goud als een 
conditio sine qua non had gesteld, een houding die volledig paste in het derde naar 
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voren geschoven scenario. Alles doet vermoeden dat Janssen er inderdaad een 
eigen agenda op nahield. Hij had zich vanaf zijn terugkeer uit Frankrijk 
uitermate bezorgd getoond over het probleem van de voedsel- en 
grondstoffenbevoorrading in het land 17. Daardoor was er een zekere affiniteit 
gegroeid met het Comité-Galopin en met de secretarissen-generaal 18. Janssen 
vreesde voor een ernstige hongersnood tijdens de komende winter. De 
repatriëring van een deel van het goud zou het land een zekere armslag geven 
om, in geval van uiterste nood, de bevolking door aankopen van 
voedingswaren in het buitenland een overlevingskans te bieden. Analoge 
bedenkingen golden ook voor het probleem van de grondstoffen: de 
werkgelegenheid in het land hing immers onverbrekelijk samen met de invoer 
van grondstoffen. In die context was het begrijpelijk dat hij op von Beckers 
vraag positief, zij het voorwaardelijk, reageerde. 
 Bovendien had Janssen de repatriëring van de bankbiljetten en van de 
waardepapieren gezien als een logisch gevolg van de terugkeer van de zetel van 
de Bank. Kon dezelfde logica niet doorgetrokken worden voor de repatriëring 
van het goud? De Duitse militaire suprematie op het Europese continent was 
door de meesten erkend; voor velen leek het nu alleen nog wachten op een 
eventuele compromisvrede met Engeland.19 Het dagelijkse leven hernam zijn 
rechten en stilaan trachtten autoriteiten en burgers een modus vivendi te vinden 
in het door elkaar geschudde landschap, waarin ze, met tegenzin of niet, 
verplicht werden te leven. Alles leek zich te normaliseren; waarom zou de 
monetaire situatie achterblijven? Het gerepatrieerde goud kon ook, volgens 
Janssen, gebruikt worden als een wapen tegen een dreigende inflatie. De 
emissie van bankbiljetten zou beter in de hand kunnen worden gehouden als 
minstens een deel van het gouddepot materieel in de kluizen van de Bank 
aanwezig was. 
 Mogelijk speelde ook de factor ‘veiligheid’ een rol. Het Belgische goud 
was destijds om veiligheidsredenen aan de Banque de France toevertrouwd 
geworden en om diezelfde reden vanuit Frankrijk naar Senegal overgebracht. 
Intussen hadden politieke en militaire verschuivingen de veiligheid in Frans 
West-Afrika volledig op de helling gezet. Janssen had geen vertrouwen en zelfs 
weinig inzicht in wat zich daar afspeelde en wenste het goud dus zo vlug 
mogelijk terug. Anderzijds had Janssen wellicht zijn bedenkingen bij het plan 
Ansiaux om het goud eventueel naar een land als Argentinië over te brengen, 
en van daar naar de Verenigde Staten. Hij vond het voortvarend, irrealist en 
vanuit Brussel gezien te risicovol. 
 De vraag of Janssen wel of niet bevoegd was om een verzoek tot 
repatriëring in te dienen, was op dat moment van uiterste spanning niet echt 
relevant. Janssen zelf was er van overtuigd dat hij over de bevoegdheid 
beschikte. De vraag om volmacht door Ansiaux aan Janssen gesteld in zijn 
brief van 11 augustus, impliceerde in feite eveneens een erkenning van 
Janssens bevoegdheid. Ansiaux zou dit later trouwens expliciet bevestigen in 
een brief aan Baudewyns20. Volgens Janssen was de aan Baudewyns, Ansiaux 
en Theunis verleende volmacht van 18 juni niet van toepassing op het 
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gouddepot bij de Banque de France, aanvankelijk zelfs niet op de andere 
depots. Wanneer Janssen in juli vanuit Mont-de-Marsan naar Brussel 
terugkeerde, had hij immers aan de achterblijvende vice-gouverneur 
Ingenbleek volmacht verleend om er, voor rekening van de Belgische regering 
te Vichy en voor rekening van de Bank, te beslissen over alle financiële 
verrichtingen met het buitenland.  Toen Ingenbleek in het midden van 
augustus naar België terugkeerde, ging die bevoegdheid in principe opnieuw 
over naar Janssen en het directiecomité te Brussel. 
 De facto echter verloor vanaf Ingenbleeks terugkeer de bovenvermelde 
bevoegdheid alle betekenis voor zover het ging om internationale transacties in 
regio’s die buiten de Duitse invloedssfeer lagen. Hier zou de volmacht aan 
Baudewyns, Ansiaux en Theunis eindelijk haar toepassing krijgen. De 
bevoegdheid van Janssen bleef echter effectief voor de internationale 
verrichtingen onder Duits toezicht, zoals de verrichtingen met de Banque de 
France in bezet gebied en van daaruit met de Banque de France in onbezet 
gebied en ook in de aan Vichy trouw gebleven koloniën. 
 Heel wat later, nadat al een deel van het depot naar Berlijn was 
overgebracht, bevestigde Janssen impliciet in een brief van 5 februari 1941 aan 
de Boisanger, die door Kauch persoonlijk werd overhandigd, dat het derde 
scenario, misschien wel het dichtst de realiteit benaderde: ‘..Une question non 
prévue dans les accords de Wiesbaden pourrait se poser: celle de l’utilisation par la B.N., 
d’une partie de l’or confié par elle en dépôt à la B.F.; si cette hypothèse devait se présenter, il 
est vraisemblable que cette utilisation se ferait par prélèvements sur le dépôt se trouvant à 
Berlin…  Il ne semble pas que cette procédure doive donner lieu à difficulté ’ In zijn 
commentaar op de brief schreef de Boisanger aan Bouthillier: ‘…utilisation 
éventuelle… en vue d’achats à l’étranger (il s’agirait de l’U.R.S.S.) ’21. Inderdaad waren 
er op dat ogenblik onderhandelingen gaande tussen bezet België en de Sovjet-
Unie voor het aankopen van graan uit Oekraïne. 
 
Janssen misleid 
 
 De door Janssen gestelde voorwaarden voor de repatriëring van het 
goud, namelijk dat de Banque de France het risico voor het transport voor haar 
rekening zou nemen en dat de Bank de vrije beschikking over het goud zou 
behouden, vielen niet in goede aarde bij de Duitse autoriteiten. Deze laatsten 
hadden een onvoorwaardelijk verzoek aan de Banque de France gewenst22. Het 
eerste punt over het risico bij het transport kon nog gemakkelijk worden 
opgelost. Duitsland zou dit risico op zich nemen23. Bleef er nog de voorwaarde 
van de vrije beschikking. Von Becker dacht ook hier wel een oplossing voor te 
kunnen vinden. Hij stelde dat die voorwaarde in feite moest worden besproken 
tussen het Militaire Bestuur en de Bank, en niet tussen de Bank en de Banque 
de France. Hij liet bovendien uitschijnen dat de Duitse overheid hiertegen 
principieel geen bezwaar zou maken. Hij kon met deze argumentatie Janssen 
ertoe bewegen op 5 september twee brieven te schrijven en beide aan hem toe 
te vertrouwen. In een eerste brief werd aan de Banque de France gevraagd om 
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onder haar verantwoordelijkheid het Belgische gouddepot van Dakar naar 
Brussel te repatriëren en te restitueren. In een tweede brief, gericht aan von 
Becker, zette Janssen zijn twee voorvermelde voorwaarden uiteen en voegde er 
uitdrukkelijk aan toe dat de brief naar de Banque de France pas mocht worden 
afgegeven nadat de Duitse autoriteiten beide voorwaarden hadden 
geaccepteerd24: ‘Déférant au désir que vous m’en avez exprimé par votre lettre du 
3 septembre, je vous remets, sous ce pli, une lettre destinée à la Banque de France en vue du 
rapatriement de Dakar à Bruxelles des dépôts d’or confiés par la BNB à la Banque de 
France. Je vous confirme toutefois que cette opération est, en ce qui nous concerne, 
subordonnée à deux conditions: 1° la Banque de France demeure responsable des dépôts 
envers la BNB jusqu’au moment où ils seront restitués à celle-ci; 2° en toute hypothèse, la 
BNB conserve la libre disposition de ces dépôts. Il va de soi que la lettre destinée à la Banque 
de France ne lui sera remise que si les autorités allemandes sont expressément d’accord sur la 
deuxième condition ci-desssus exprimée ’ 25.  
 De krijgsauditeur-generaal zou na de oorlog het schrijven van de brieven 
en het toevertouwen ervan aan von Becker afkeuren en het Janssen als een 
zeer zware fout aanrekenen26. Was dit ook de perceptie op het moment zelf bij 
de gezagdragers van de Bank? Helemaal niet. Janssen had duidelijk zijn 
voorwaarden aan de bezetter kenbaar gemaakt en voelde zich volkomen 
ingedekt. Zoals de zaken er toen voorstonden was een scherp voedseltekort 
voor de komende winter voor velen bijna onvermijdelijk. Indien het goud van 
de Bank een hongersnood in België kon voorkomen, was er toch niemand die 
daar iets tegen kon inbrengen. Plisnier en de regentenraad waren dan ook 
onmiddellijk akkoord gegaan met de inhoud van de brieven. Het 
toevertrouwen van de brieven aan een man als von Becker, werd evenmin als 
een fout gezien. Het Europese postverkeer was op dat ogenblik nog zodanig 
gedesorganiseerd, dat enkel via de Duitse overheid met het buitenland 
doelmatig kon worden gecorrespondeerd.  
 Het imago van de gedisciplineerde en correcte bezetter, dat tijdens de 
eerste maanden na de inval, ook in de contacten met de Bank, nog 
geloofwaardig overkwam, werd na de intriges van von Becker in de maand 
september tot zijn juiste proporties teruggeschroefd. Von Becker vatte het 
ingenieuze plan op om de twee brieven van Janssen in kopie naar Parijs te 
sturen. In de eerste gaf hij de integrale versie weer, in de tweede, de brief die 
aan hem was gericht, schrapte hij de passus waarin stond dat de eerste brief pas 
aan de Banque de France mocht worden overhandigd nadat de Duitse overheid 
officieel had erkend dat de Bank de vrije beschikking zou behouden over het 
gouddepot 27. Later werd Jost in Berlijn over de zaak geïnterpelleerd. Hij gaf 
toe dat het weglaten van die bepaalde passus de valstrik was door von Becker 
bedacht: ‘Je (Jost) comprenais bien que, lorsque l’or se trouverait à Bruxelles, le droit de 
libre disposition de la BNB disparaîtrait bientôt, le commissaire près de la BNB ayant le 
droit de donner des instructions à celle-ci.’28. Volgens Jost was de brief van Janssen, 
waarin de gestelde voorwaarden werden uiteengezet, een geruststelling zowel 
voor de Banque de France als voor de Franse regering. Ze hoefden zich geen 
zorgen meer te maken over de Belgische belangen, die prima beschermd 
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waren: ‘… la clause… de la libre disposition… devait faciliter à la Banque de France ou 
au Gouvernement français la prise de décision relative au transfer de l’ or à Bruxelles’. 
 Von Becker wendde zich nu tot Hemmen, te Wiesbaden, met het 
verzoek druk uit te oefenen op de Boisanger, voorzitter van de Franse 
delegatie, om - gezien de onrustige toestand in West-Afrika - het Belgische 
gouddepot in Dakar zo spoedig mogelijk naar Europa terug te brengen 29. 
Langs die omweg kwam de repatriëring van het Belgische goud op de 
onderhandelingstafel te Wiesbaden terecht 30. Op 13 september gaf von Becker 
aan Janssen zijn twee brieven terug met de mededeling dat het Militaire 
Bestuur de gestelde voorwaarden niet kon aanvaarden 31. Hij voegde eraan toe 
dat de kwestie tijdens de onderhandelingen van Wiesbaden zou worden 
besproken en dat Janssen daar de gelegenheid zou krijgen zijn standpunt te 
verdedigen32. Hiernaar verwijzend, besloot Jost zijn pleidooi in Berlijn op 24 
september: ‘Dans cette mesure, les deux lettres de Janssen… semblait un tout bien conçu et 
très habilement composé et qui donnait satisfaction aux intérêts allemands, ainsi qu’aux 
intérêts belges et aux intérêts français’ 33. Josts getuigenis bewijst dat het vertrouwen 
van Janssen, Plisnier en de regentenraad in von Becker vrij naïef was en dat de 
twee voorwaarden in de gestelde omstandigheden, op zijn minst 
hooggegrepen, zo niet utopisch waren. 
 De Banque de France zat nu tussen twee vuren. Ansiaux was tijdens de 
eerste helft van september terug te Vichy en hoopte de evacuatie van het 
Belgische gouddepot toch nog rond te krijgen. Intussen kwam de Banque de 
France plots in het bezit van Janssens verzoek van 5 september om het depot 
naar Brussel te repatriëren. Wat te denken? De Boisanger bevond zich 
bovendien persoonlijk in een delicate positie: hij had zijn recente benoeming 
tot gouverneur te danken aan Vichy-minister van Financiën Bouthillier, die, 
samen met de meesten van zijn collega’s, de Duitsers zoveel mogelijk wensten 
tegemoet te komen. De Franse regering had nog niet zo lang geleden op 
aandringen van de bezetter alle betrekkingen verbroken met de Belgische 
regering te Vichy, die ze trouwens niet meer als wettige regering erkende. Als 
ze in dezelfde richting logisch verder dacht, moest ze wel tot het besluit komen 
dat zodra Janssen de zetel van de Bank eenmaal naar Brussel had gerepatrieerd, 
het in België was dat de beslissingen door de Bank werden genomen, en 
nergens anders34. 
 Na Ansiauxs vertrek naar Engeland op 17 september, was het dilemma 
opgelost. De volgende dag gaf de Franse regering toestemming aan de Banque 
de France om in te gaan op Janssens verzoek van 5 september tot het 
repatriëren van het gouddepot naar Brussel. Minister Bouthillier eiste wel dat 
samen met de teruggave van het goud ook alle andere nog hangende 
problemen met de Bank zouden worden geregeld35. 
 De Banque de France aanvaardde in haar antwoord van 23 september 
aan commissaris Schäfer en aan gouverneur Janssen de restitutie van het goud 
maar onder een dubbel voorbehoud: ze weigerde het transportrisico van Dakar 
naar Brussel op zich te nemen en wilde de nog openstaande goudvorderingen 
op de Bank aangezuiverd zien. Het betrof de door Janssen aanvaarde provisie 
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van 1,3 miljard Franse frank, waarvan het grootste deel, namelijk 900 miljoen, 
gebruikt was voor de omwisseling van Belgische franken in Franse door de 
Belgische vluchtelingen. Het overige bedrag van 400 miljoen Belgische frank 
verwees naar een krediet van de Franse aan de Belgische regering. In totaal zou 
het gaan om een supplementaire afstand van 27.307,8 kilogram fijn goud 36. 
 Janssen bereidde zich voor op zijn bezoek aan Wiesbaden en op de 
verdediging van zijn standpunt inzake het gouddepot. Van zijn bezoek kwam 
echter niets terecht. Zonder Janssen in te lichten reisden von Becker en 
Hofrichter zelf naar Wiesbaden en onderhandelden er op 4 en 5 oktober, in 
naam van de Bank, over alle nog hangende kwesties tussen de Bank en de 
Banque de France 37. De Duitse delegatie vond het normaal dat de Bank 
tijdens de Frans-Belgische onderhandelingen vertegenwoordigd werd door de 
commissaris en zijn adjunct en niet door de gouverneur. België had immers 
gecapituleerd en viel bijgevolg niet onder het stelsel van een contractuele 
wapenstilstand. Naar de mening van voorzitter Hemmen had onder die 
omstandigheden het Duitse Militaire Bestuur te Brussel het recht om het 
beheer van de Bank naar zich toe te trekken en de Bank te Wiesbaden te 
vertegenwoordigen 38. 
 Van Franse zijde was gouverneur de Boisanger wel aanwezig bij de 
onderhandelingen. Hij kon zich als voorzitter van de Franse delegatie zelfs 
omstandig doen gelden. Die discrepantie lokte in de wandelgangen blijkbaar 
reacties uit. Dit zou verklaren waarom Hemmen bij de opening van de tweede 
onderhandelingsdag toelichtte dat gouverneur Janssen normaal aanwezig zou 
zijn geweest, maar door ziekte verhinderd was. Later zou de Banque de France 
beweren dat ze had toegestemd deel te nemen aan de onderhandelingen zelfs al 
was de Bank niet vertegenwoordigd noch door de gouverneur noch door een 
van de directieleden. De Duitse autoriteiten hadden immers verklaard dat het 
slechts om ‘voorbereidende’ besprekingen ging en dat Janssen zeker aanwezig 
zou zijn bij het afronden van de discussies en bij de definitieve ondertekening 
van het akkoord.  
 Bij de aanvang van de besprekingen op 4 oktober verklaarde Hemmen 
dat de discussies beperkt zouden blijven tot drie kwesties: 1° de hoeveelheid te 
restitueren goud; 2° de regeling voor de in beide richtingen omgewisselde 
bankbiljetten; 3° de repatriëring van de te Toulouse en Tarbes opgeslagen 
Belgische waarden. Het laatste probleem was meteen opgelost omdat iedereen 
akkoord ging met een onmiddellijke repatriëring. De onderhandelingen over de 
eerste twee programmapunten verliepen echter moeizaam 39.  
 Von Becker en Hofrichter, die als vertegenwoordigers van de Bank 
optraden, hadden er vanzelfsprekend alle belang bij zoveel mogelijk goud naar 
België gerepatrieerd te zien40. Ze gingen daarom dwarsliggen tegenover de 
Franse eis om de inhouding op de restitutie van het depot op te trekken met 
27.307,8 kilogram fijn goud, ter vereffening van de bovenvermelde provisies. 
Von Becker en Hofrichter beweerden dat beide provisies nooit waren omgezet 
in reële transacties en in de boekhouding van de Bank nooit waren 
opgenomen. De Fransen antwoordden dat Janssen het aanleggen van die 
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provisies met zijn handtekening had onderschreven en dat hij toen akkoord 
was gegaan om de waarde ervan in mindering te brengen van het gouddepot. 
Bovendien was het krediet aan de Belgische Schatkist op 17 juni effectief 
opgenomen en moest dit, volgens de Frans-Belgische monetaire conventie, 
voor de helft op korte termijn met goud worden aangezuiverd41. 
 De discussie over de regeling rond de omwisseling van de Franse 
bankbiljetten was al even scherp. Aanvankelijk eisten von Becker en Hofrichter 
dat het Franse geld dat bij de terugkeer van de vluchtelingen was omgewisseld 
in Belgisch geld, volledig aangezuiverd zou worden met goud door de Banque 
de France. Hiervoor refereerden ze naar wat in de lente en de zomer van 1940 
in een analoge situatie was gebeurd. De Bank had toen de omwisseling van 
Belgisch in Frans geld door de Belgische vluchtelingen steeds met goud 
gehonoreerd. De Banque de France dacht er niet aan op deze eis in te gaan. ‘A 
exclure’ had de directie te Clermont-Ferrand in de marge van een interne nota 
vermeld, naast de alinea waar een eventuele aanzuivering met goud ter sprake 
werd gebracht42. 
 In de eerste plaats had de Banque de France, zo argumenteerden haar 
vertegenwoordigers, de clausule van de wederkerigheid geschrapt in het 
uitvoeringsprotocol van de Frans-Belgische monetaire conventie van 7 juni 
1940. In de tweede plaats hadden de Belgische vluchtelingen in mei 1940 heel 
wat Franse bankbiljetten het land binnengebracht, die ze op de vrije markt 
hadden gekocht tegen een koers van circa 170 Franse frank voor 100 Belgische 
frank. Op dat moment was de officiële koers vastgesteld op 144,4 Franse 
frank. De door de Franse regering ingestelde valutacontrole liet toen geen 
invoer toe van van biljetten die op de vrije markt waren aangekocht. Werden 
die toch binnengebracht, dan ging het om een frauduleuze, illegale invoer, 
waarop zeker geen aanzuiveringen met goud van toepassing konden zijn. 
 Ten slotte moest de restitutie van het Belgische gouddepot door de 
Banque de France nog worden besproken. Daar beide onderhandelende 
partijen er vanuit gingen dat de Bank met de restitutie instemde, is hierover in 
de notulen geen spoor van discussie terug te vinden. Von Becker lichtte op 
7 oktober Janssen in over het resultaat van de onderhandelingen te Wiesbaden 
en vroeg aan Janssen na inzage van de documenten, zo snel mogelijk zijn 
mening over het geheel te laten weten43. 
 Janssen was het niet eens met de manier waarop de onderhandelingen 
waren georganiseerd en kon al evenmin akkoord gaan met een aantal van de 
Franse voorstellen. Hij wenste daarom zelf naar Wiesbaden te reizen om zijn 
standpunt bij de Franse delegatie te kunnen toelichten. Zijn gezondheid liet 
hem echter in de steek. Hij liet via Kauch vragen of de onderhandelingen niet 
op een latere datum zouden kunnen plaatsvinden, wat hem in staat zou stellen 
bij de finale onderhandelingen aanwezig te zijn. Von Becker antwoordde op 
9 oktober dat Hemmen, om redenen van urgentie, het verzoek had afgewezen. 
Von Becker gaf Janssen echter de verzekering dat Hofrichter en hijzelf de 
Belgische belangen goed zouden behartigen44.  
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 Janssen zond op 10 oktober, in een nota van vier pagina’s, zijn concrete 
bedenkingen bij de ontwerpteksten45. Ieder onderdeel werd grondig 
becommentarieerd. Met een aantal voorstellen kon Janssen onmiddellijk 
akkoord gaan46. In verband met het gouddepot herhaalde Janssen echter dat hij 
zich slechts bij de wens van Duitsland tot teruggave van het goud kon 
aansluiten indien vooraf aan de door hem gestelde voorwaarden werd voldaan. 
Waren die voorwaarden niet vervuld, dan kon de Bank, zolang de oorlog 
duurde, een teruggave niet aanvaarden. 
 Wat echter nog steeds voor de Bank als een alternatief aanvaardbaar 
bleef, was een transfer van goud onder dossier van Frankrijk naar België bij de 
centrale bank te Montreal in Canada, zoals eind juni 1940 door de toenmalige 
gouverneur Fournier zelf was gesuggereerd. Janssen was toen niet ingegaan op 
dit voorstel omdat de Bank op dat ogenblik niet beschikte over een 
gouddossier en een rekening bij de centrale bank te Montreal. Het aanleggen 
van een dergelijk dossier en het openen van een rekening was zeker niet 
moeilijk te realiseren, alleen zou het tijd vragen. Janssen stond toen op het 
punt naar Brussel terug te keren en zag niet in hoe hij nog voor zijn vertrek de 
zaak kon organiseren. Janssen wijzigde dus nu enigsins zijn strategie in verband 
met het gouddossier. 
 Tijdens de tweede onderhandelingsronde van 14 tot 16 oktober werd 
met Janssens kritische opmerkingen geen rekening gehouden. De Fransen 
beweerden later dat ze de Belgische nota zelfs nooit te zien hadden gekregen 47. 
In de eerste plaats werd er gediscussieerd over de Frans-Belgische 
wisselkoersen. Von Becker en Hofrichter eisten een wisselkoers van 
160 Franse frank voor 100 Belgische frank. De Fransen konden daarmee niet 
akkoord gaan. Ze pasten voor de terugkerende Belgische vluchtelingen nog 
steeds een koers toe van 144,4 Franse frank toe, zoals die op 7 juli was 
overeengekomen. Ze zagen geen enkele reden om deze koers te wijzigen, te 
meer omdat hij ook in het voordeel van de Belgische vluchtelingen speelde, en 
dus ook voor de Belgen aanvaardbaar moest zijn. Het ging bij de Franse 
onderhandelaars niet alleen om de Belgische vluchtelingen. Een devaluatie 
tegenover de Belgische frank, zou het toch al gehavende imago van Frankrijk 
een nieuwe deuk geven. Economisch was het voor hen ook geen goede zaak. 
Steenkool bijvoorbeeld, dat massaal uit België werd ingevoerd, zou een stuk 
duurder worden enz. Uiteindelijk raakten de partijen het toch eens over een 
voor beiden aanvaardbare oplossing. 
 In hoofdzaak ging de discussie over de hoeveelheid goud die bij de 
restitutie van het depot aan België zou worden overgemaakt 48. Drie punten 
bleven nog onopgelost. Moesten de provisies die Janssen op 28 mei en 18 juni 
had toegestaan effectief in goud worden aangezuiverd of niet? Moesten de 
Franse bankbiljetten in het bezit van de Emissiebank te Brussel door de 
Banque de France worden aangezuiverd met goud of niet? Moest het krediet 
van de Franse aan de Belgische regering en vice versa, die beide via een lopende 
rekening bij de twee centrale banken waren ingeschreven, met goud worden 
aangezuiverd of niet? De discussies liepen hoog op, maar ook hier deden beide 
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partijen water in de wijn, tot er een compromis uit de bus kwam. De 
toestemming van de Bank op 28 mei om een provisie van 100 miljoen Franse 
frank, met goud aan te zuiveren, werd door von Becker en Hofrichter erkend. 
De Banque de France, van haar kant, ging akkoord met het voorstel om de op 
18 juni toegestane provisie van 800 miljoen Franse frank af te voeren van de 
lijst van de Franse eisen. Ze stemde er ook mee in om het krediet van 
400 miljoen, dat aan de Belgische Schatkist was toegestaan en effectief was 
uitgekeerd, te laten terugbetalen via een compromisregeling in bankbiljetten en 
niet via een aanzuivering in goud. 
 Het principe van de repatriëring en de restitutie van het gouddepot werd 
niet meer ter discussie gesteld. Bij de bespreking van de concrete 
tenuitvoerlegging hielden de Fransen koppig vast aan bepaalde punten. Zo 
weigerden de vertegenwoordigers van de Franse regering bijvoorbeeld het 
voorstel te aanvaarden om met Duitse vliegtuigen het goud van Kayès en 
Algiers naar Marseille over te brengen. De Banque de France, van haar kant, 
stond erop dat het goud zou worden overgedragen in handen van de Belgische 
statutair geaccrediteerde vertegenwoordigers van de Bank. Hofrichter 
antwoordde hierop dat de commissaris bij de Bank de nodige bevoegdheden 
had. De Banque de France bleef er echter bij dat ze op juridische gronden niet 
van haar standpunt kon afwijken. De Duitsers legden zich hier ogenschijnlijk 
bij neer. 
 Op 17 oktober 1940 parafeerden Hartlieb en Couve de Murville, 
namens de Duitse en de Franse regering, Hofrichter en Bolgert, namens de 
twee centrale banken, een ontwerpakkoord49. Op 29 oktober werd het onder 
de naam van de Conventie van Wiesbaden officieel ondertekend. Voor de 
Duitse en Franse regeringen tekenden Hemmen en de Boisanger, de 
voorzitters van de delegaties. In naam van de twee centrale banken tekenden 
von Becker en Schäfer, de Duitse commissarissen bij de twee centrale 
banken50.  
 De conventie werd in de Franse nieuwe leidende klasse in zijn geheel 
gunstig onthaald. Een gebaar van goede wil tegenover de bezetter bleef dan 
ook niet uit. Nog geen week na de officiële ondertekening van de conventie, 
namelijk op 4 november 1940, vertrok op verzoek van de Banque de France 
een eerste vliegtuig van Air France, met 2.400 kilogram goud van de Bank aan 
boord, van Kayès naar Marseille; midden november volgde een tweede 
zending met ongeveer hetzelfde gewicht51. 
 
De Conventie van Wiesbaden (29 oktober 1940) 
 
 De Conventie van Wiesbaden van 29 oktober trachtte dus alle Frans-
Belgische problemen, die sinds de Duitse invasie waren gerezen op monetair 
en publiek-financieel gebied, te saneren via een globaal compromis onder 
Duits toezicht. De bankbiljetten en waardepapieren van de Bank, die nog in de 
succursalen van de Banque de France in Toulouse en Tarbes waren 
achtergebleven, zouden worden gerepatrieerd. Voor de 2,033 miljard Franse 
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frank, die de Belgische vluchtelingen in Frankrijk tegen Belgisch geld hadden 
opgenomen, had de Bank al 42.702 kilogram goud aan de Banque de France 
afgestaan (een tegenwaarde van 1,408 miljard Belgische frank bij een 
wisselkoers van 144,44 Franse frank ). De Banque de France had al voor een 
bedrag van 1.025 miljoen Belgische frank in biljetten aan de Bank 
overgedragen. Er bleef dus nog een schuldvereffening van 383 miljoen over52. 
 Voor de Belgische vluchtelingen in Frankrijk werden ook enkele 
maatregelen uitgewerkt.  Wilden ze nog langer in Frankrijk blijven, dan konden 
ze nog tot 30 november Belgisch in Frans geld omwisselen, maar wel tot een 
bepaald maximum. Wensten ze echter naar huis terug te keren, dan konden ze 
in Frankrijk, ook slechts tot een bepaald bedrag, Frans in Belgisch geld 
omwisselen. Wat hen aan Frans geld restte, konden ze bij de Emissiebank te 
Brussel aanbieden, maar slechts een miniem bedrag, namelijk 1.000 frank, zou 
ter omwiseling geaccepteerd worden. Bij al deze wisseloperaties zou een koers 
van 144,4 Franse frank voor 100 Belgische frank worden toegepast. Vanaf 10 
december zouden alle Frans-Belgische wisseloperaties worden ondergebracht 
in het kader van een nog af te sluiten Frans-Belgisch clearingakkoord, waarbij 
een wisselkoers van 160 Franse frank zou gelden. Het akkoord werd effectief 
in januari 1941 ondertekend. 
 De terugbetaling van de kredieten die door de Franse en Belgische 
regering wederzijds waren toegestaan in de Frans-Belgische monetaire 
conventie, zou worden geïntegreerd in de globale regeling voor de 
bankbiljetten. De Banque de France was ten slotte ook bereid om, in ruil voor 
een deel van de Franse biljetten in het bezit van de Emissiebank, goud aan de 
Bank af te staan ter waarde van 360 miljoen Franse frank. 
 Het venijn van de conventie zat in de staart. Artikel VIII bepaalde dat 
de Banque de France ‘aanvaardde’ het gouddepot aan de Bank te restitueren. 
De kosten van de repatriëring zouden ten laste vallen van de Bank en 
bovendien zou de teruggave de Banque de France volkomen bevrijden van 
haar verantwoordelijkheid van inbewaringneming. Wel werd de voorwaarde 
van afgifte aan de geaccrediteerde vertegenwoordigers van de Bank in de tekst 
opgenomen: ‘La responsabilité de la Banque de France sera dégagée par la remise et 
l’enlèvement des caisses par les représentants accrédités de la Banque Nationale de 
Belgique’ 53. 
 De conventie werd op 30 oktober 1940 aan Janssen genotifieerd. Nog 
dezelfde dag kwam de algemene raad van de Bank samen54.  Janssen lichtte de 
door de conventie voorziene regelingen punt na punt toe. Hoewel de Bank de 
wettigheid van de conventie betwistte, kon Janssen zich toch akkoord 
verklaren met enkele daarin uitgewerkte regelingen. Die zouden bij onderlinge 
afspraken tussen beide centrale banken, in de marge van de conventie, worden 
uitgevoerd55. De nog achtergebleven bankbiljetten en waardepapieren in de 
succursalen van Toulouse en Tarbes, bijvoorbeeld, werden gerepatrieerd. Ook 
vond er een gedeeltelijke omwisseling van Franse en Belgische bankbiljetten 
plaats56. Daartegenover werd de kwestie van de overheidskredieten niet 
opgelost57. 
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 De repatriëring en de restitutie van het gouddepot bleef het grote 
struikelblok.  Zodra Janssen kennis had genomen van het ontwerp-akkoord 
van 17 oktober was hij zeer ongerust geworden. Hij kon maar niet begrijpen 
dat de Banque de France haar toestemming had gegeven zonder rekening te 
houden met de door de Bank op 5 september gestelde voorwaarden. Hij zond 
daarom op 21 oktober 1940 zijn privé-secretaris Kauch, buiten medeweten van 
de Duitse autoriteiten, naar Parijs en Clermont-Ferrand om in de Banque de 
France zelf naar de juiste toedracht van de zaak te informeren58. Kauch kon 
met moeite de enkele directieleden, die hij ontmoette, overtuigen dat Janssen in 
feite nooit de teruggave van het gouddepot aan de Banque de France had 
gevraagd omdat de door hem gestelde voorwaarden door de Duitsers niet 
waren geaccepteerd. De Fransen reageerden verbaasd: ‘les représentants de la 
Banque de France ont collaboré à la Convention dans l’ ignorance des questions belges’ 59. 
Ze bekenden dat de afwezigheid van Janssen tijdens de onderhandelingen te 
Wiesbaden wel enige verwondering had gewekt, maar de verwijzing naar zijn 
gezondheidstoestand was als een valabel excuus aanvaard. De Franse delegatie 
had zelfs nog aangedrongen op de aanwezigheid van een Belgische 
vertegenwoordiger van de Bank.  
 De directieleden van de Banque de France gaven ook de reden op 
waarom ze geen pogingen hadden ondernomen om met de Bank direct in 
contact te komen ter bespreking van deze toch zeer belangrijke 
aangelegenheid. Ze hadden de brief van Janssen van 5 september te goeder 
trouw beschouwd als een wettig en normaal verzoek tot restitutie en toonden 
aan Kauch de kopie van de brief60. In zijn verslag aan Janssen van 22 oktober 
schreef Kauch dat hij bij het zien van de brief uit de lucht viel: ‘Et voici ce que je 
viens d’apprendre et de voir (en copie)…: par une lettre du 5 septembre, vous avez demandé 
vous-même au Gouverneur de la Banque de France de rapatrier le métal de Dakar…  J’ai 
eu de la peine à regagner la confiance de la Banque de France’ 61. 
 Na enige discussie verklaarden de directieleden van de Banque de 
France aan Kauch dat ze niet meer op hun handtekening van 17 oktober 
konden terugkomen. Wel beloofden ze hem dat die handtekening niet 
‘automatisch’ tot repatriëring en restitutie zou leiden. Ze hadden immers het 
verzoek van de Franse regering tot restitutie slechts aanvaard mits enkele 
voorwaarden werden vervuld: het akkoord moest ondertekend worden door 
beide gouverneurs (in feite zou de Banque de France op 29 oktober toch 
akkoord gaan met de handtekening van von Becker, die ‘beweerde’ hiervoor de 
toestemming van Janssen te hebben); de restitutie moest bovendien geschieden 
in handen van de wettige vertegenwoordigers van de Bank. Duitse vliegtuigen 
zouden het goud in Dakar niet mogen ophalen, zodat vertragingsmanoeuvers 
konden worden ingebouwd. Ook zou de normale procedure van 
inbewaargeving en restitutie nauwkeurig worden gevolgd. Ten slotte zegden de 
Fransen mondeling toe - en ze herhaalden dit nog op 30 oktober - dat de 
Banque de France pas tot restitutie zou overgaan, wanneer de Bank hierom 
uitdrukkelijk verzocht 62.  
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 Kauch liet in zijn brief aan Janssen ook enkele ongunstige geluiden 
horen: ‘le texte de l’accord laisse le champ libre à des interprétations dangereuses…; c’est 
grâce à l’ambiguité des deux institutions d’émission en Belgique que Hofrichter fait croire au 
dehors à son autorité en ce qui concerne la BNB’. Al met al bleef Kauch echter toch 
vrij optimistisch: ‘… notre position est matériellement très forte. Même si la Banque 
Nationale se laisse forcer la main, il y aura moyen de tirer son plan…  Enfin, nous avons 
des alliés sérieux: ils (les directeurs de la Banque de France) considèrent tout ceci 
comme un prélude à des négociations relatives à leur propre or, qui se trouve au même 
endroit’. Inzake de kwestie van de overheidskredieten liet Kauch zich toch 
ontvallen: ‘Les Français ne semblent pas vouloir se souvenir de leurs promesses’ 63. 
 Sommige directieleden van de Banque de France zaten toch wel degelijk 
verveeld met wat te Wiesbaden was overeengekomen, zeker nu ze door Kauch 
waren ingelicht over de eigenlijke houding van Janssen. Op aandringen van 
Bolgert ging directeur Villard op 31 oktober minister van Financiën Bouthillier 
opzoeken om hem duidelijk te maken dat het imago van de Banque de France 
in het buitenland zware klappen zou krijgen indien ze het Belgische gouddepot 
zou afstaan zonder een formele toestemming van de Bank te Brussel. De 
Franse handelswijze zou vergeleken worden met wat er voor de oorlog in 
Spanje en Tsjechoslovakije met het goud van de emissiebanken was gebeurd. 
‘Nous ruinerons notre crédit de façon irrémédiable…  Au surplus, nous risquerions des 
mesures de représailles sur notre or à l’étranger - Angleterre et Etats-Unis -, qui pourrait 
bien être non simplement bloqué mais saisi’ 64. 
 Wanneer men de concrete regelingen van de conventie onder de loep 
neemt, doen de zogezegde onwetendheid en goede trouw van de Banque de 
France bij het tot stand komen van de conventie, toch enkele twijfels rijzen. 
De regelingen waren immers duidelijk in het voordeel van de Banque de 
France. Ook de Franse houding ten aanzien van het Belgische goud is vrij 
ambigu. Het is inderdaad vreemd dat de Duitsers nooit aan het Franse goud 
hebben geraakt. Zou de repatriëring van het Belgische goud er soms niet de 
prijs voor zijn geweest65? Twijfels gelden trouwens ook voor Kauch. Het is 
immers ongewoon dat de privé-secretaris van de gouverneur, die - niet te 
vergeten - zijn vertrouwensman was, geen weet zou hebben gehad van de 
brieven van 5 september, waarover door Janssen met Plisnier uitvoerig was 
beraadslaagd en die aan de secretaris-generaal en aan de regentenraad ter 
goedkeuring waren voorgelegd. 
 Janssen was nu volledig ingelicht over de manier waarop von Becker, 
Hofrichter en Hemmen misbruik hadden gemaakt van zijn vertrouwen en hoe 
ze hem volkomen hadden misleid. Hij bevond zich echter in een uiterst 
delicate situatie. Hij wenste von Becker niet voor het hoofd te stoten door hem 
te beschuldigen van misbruik van vertrouwen. Hij achtte het niet het ogenblik 
om verwikkeld te geraken in een open conflict met de bezettende overheid, 
wat het onvermijdelijke gevolg zou zijn van een dergelijke uitspraak. Janssen 
wilde eerst meer zekerheid over de internationale toestand. Na de gesprekken 
van Laval en van Pétain met Hitler te Montoire, respectievelijk op 22 en 24 
oktober 1940, deed het gerucht de ronde dat Duitsland en Frankrijk het sluiten 
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van een vredesakkoord overwogen 66. Janssen wachtte op een definitieve 
beslissing, die ook voor bezet België diepgaande gevolgen kon meebrengen. Er 
was aan de zaak van het schenden van vertrouwen voor Janssen ook een 
persoonlijk, ietwat pijnlijk aspect, verbonden. Hij kon moeilijk von Becker 
openlijk beschuldigen zonder te erkennen dat hij de hele kwestie, onvergeeflijk, 
ja zelfs onbegrijpelijk naïef en onvoorzichtig had aangepakt. Janssen besloot 
daarom met juridische argumenten tegen het voorlopige akkoord van 
17 oktober in het offensief te gaan. 
 Janssen overhandigde al op 21 en 25 oktober met dit doel twee kritische 
nota’s aan von Becker. Hij verklaarde zich neer te leggen bij de de 
onvermijdelijk geachte repatriëring en restitutie van het goud, maar 
tegelijkertijd trachtte hij te bewijzen dat de bezetter van rechtswege geen enkele 
aanspraak kon doen gelden op het Belgische gouddepot. De Bank was immers 
uitdrukkelijk vrijgesteld van de verplichtingen die voortvloeiden uit de 
verordening van 2 augustus 1940 over het inleveren van goud en deviezen. 
Bovendien was het goud van de Bank op zich onaantastbaar, omdat het dienst 
deed als dekking voor de emissie van de Belgische bankbiljetten. Janssen 
hoopte van de Duitse regering en van de Reichsbank te Berlijn, over het hoofd 
heen van het Militaire Bestuur in België, de garanties voor deze 
onaantastbaarheid te kunnen verkrijgen. Kon hij dit bereiken, dan zou de Bank 
vrij kunnen beschikken over haar goud en zou ze het eventueel kunnen 
inzetten voor de invoer van levensmiddelen en grondstoffen, een permanente 
zorg voor de gouverneur, die verwijst naar een humanitaire ingesteldheid van 
een zo vaak autoritair en afstandelijk voorgesteld man. Janssen bleef bijgevolg 
nog steeds koppig vasthouden aan zijn oorspronkelijke agenda. Hij had 
daarover ook gesprekken met baron van Zuylen, raadgever van Leopold III 67. 
 Intussen had Janssen de hulp ingeroepen van de juristen Marcq en 
Rolin. Hun advies van 28 oktober gooide de argumentatie van de Bank over 
een heel andere boeg 68. Naar de opvatting van beide juristen kon commissaris 
von Becker geen aanspraak maken op de bevoegdheid om namens de Bank op 
te treden voor het paraferen van het ontwerpakkoord van 17 oktober en voor 
het ondertekenen van de conventie. Volgens de oorspronkelijke Duitse 
verordening was aan de commissaris van het Bankaufsichtamt wel een bijzondere 
controlebevoegdheid over de Emissiebank toegekend, maar die gold niet voor 
de Bank. Als gevolg daarvan viel de Bank onder het normale Duitse toezicht, 
waaraan alle Belgische banken waren onderworpen. Dit normale toezicht sloot 
iedere beschikkende bevoegdheid van de Duitse autoriteiten uit: alleen de 
statuten van de betrokken instellingen bepaalden die bevoegdheid. De statuten 
van de Bank waren op dit punt expliciet: het nemen van beschikkende 
maatregelen behoorde uitsluitend tot de bevoegdheid van de gouverneur en 
van het directiecomité. Daar de directie bij de conventie niet betrokken was 
geweest, moest de conventie privaatrechtelijk beschouwd worden als een ‘res 
inter alios acta’.  
 Marcq en Rolin hanteerden nog een tweede argument. De bezetter had 
het beheer van het bezette gebied aan de zorgen van de nationale administratie 
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overgelaten, wat een beschikkende inmenging door het Bankaufsichtamt in het 
beheer van de Bank uitsloot. De juristen haalden nog een derde argument aan: 
de goudreserves en de tegoeden behoorden toe aan de Bank, waarvan het 
privaatrechtelijke karakter niet werd betwist, zodat men kan besluiten dat de 
bezetter daarover geen beschikkende maatregelen kan treffen volgens de 
conventie van Den Haag. 
 Marcq en Rolin waren formeel in hun advies: de Bank had het volste 
recht om de Conventie van Wiesbaden te beschouwen als voor haar niet 
bindend. Op de vergadering van de algemene raad op 30 oktober voegde 
Janssen er nog een eigen beschouwing aan toe. De Bank was in feite 
onbevoegd om de restitutie te ‘aanvaarden’, zoals de conventie dit bepaalde69. 
Het goud was immers destijds geëvacueerd geworden op instructie van de 
Belgische regering: bijgevolg kon de restitutie slechts door de Bank aanvaard 
worden indien de regering de Bank daartoe de machtiging verleende. De 
regering werd door de oorlogsomstandigheden vertegenwoordigd door de 
secretarissen-generaal, die geen machtiging hadden gegeven. Zich steunend op 
het advies van de juristen en van zijn eigen argumentatie deelde Janssen op 
18 november in een officieel schrijven aan von Becker mee dat de Bank de 
Conventie van Wiesbaden niet als bindend voor de instelling kon erkennen: ‘la 
Banque… ne peut se considérer comme liée par un accord à la conclusion de laquelle elle n’a 
pas participé par ses représentants légaux et statutaires’ 70. 
 
Het aanvullende protocol van 11 december 1940 
 
 De Duitse autoriteiten waren, hoe dan ook, vrij spoedig op de hoogte 
van de adviezen van Marcq en Rolin en van Janssens standpunt, dat hij op de 
algemene raad van 30 oktober 1940 omstandig had uiteengezet. Het Militaire 
Bestuur, bekommerd als het was om zijn illegale handelingen steeds in een 
juridische verpakking naar voren te schuiven, zat hier volledig klem. Om uit de 
impasse te geraken waren nieuwe initiatieven nodig, zowel voor België als voor 
Frankrijk71. In het begin van november pleegde staatssecretaris Neuman van 
het Vierjarenplan te Berlijn overleg met diverse beleidsverantwoordelijken. 
Tegelijkertijd werden ook de Militaire Besturen van Brussel en Parijs 
telefonisch bij de besprekingen betrokken. Er werd in versneld tempo een 
nieuwe strategie uitgewerkt, die tot doel had het contract van inbewaringgeving 
van het Belgische goud over te dragen van de Banque de France aan de 
Reichsbank en ervoor te zorgen dat de Belgische overheid aan de Bank een 
machtiging zou verlenen om die overdracht te aanvaarden72. 
 Op 16 november lichtte von Becker deze nieuwe strategie aan von 
Falkenhausen toe. Er zouden rechtstreekse onderhandelingen met de Belgische 
secretarissen-generaal worden aangeknoopt. Via een tegemoetkoming inzake 
de bezettingskosten zou de Belgische overheid over de streep worden 
getrokken voor een akkoord betreffende het goud: ‘… einen Bericht an das OKW, 
in dem Vorschläge für eine Verhandlungsgrundlage mit den Generalsecretären gemacht 
wurden, die auf eine Verknüpfung der Besatzungskosten mit der Goldfrage hinausliefen’ 73. 
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Vanuit het Opperbevel kwam spoedig groen licht. In een brief van 
19 november aan Delmer, voorzitter van het comité van secretarissen-generaal, 
vroeg president Reeder machtiging te verlenen aan Janssen om de Banque de 
France te ontlasten van haar verantwoordelijkheid voor het door haar in 
bewaring genomen Belgische gouddepot. De Banque de France had zich ertoe 
verbonden, zo zei hij, om het goud spoedig naar Marseille over te brengen, 
waar de Reichsbank het zou overnemen voor rekening van de Bank. Volgens 
Reeder had Janssen, van zijn kant, toegezegd aan de operatie te willen 
meewerken indien hij daartoe de machtiging kreeg van de secretarissen-
generaal: ‘Le Gouverneur a déclaré qu’ il était prêt à donner suite à une décision prise en 
conséquence par le Comité ’ 74. 
 Het comité van de secretarissen-generaal vergaderde op 21 november 
1940. Plisnier werd gevraagd het probleem toe te lichten. Hij stelde dat het 
comité niet de bevoegdheid had om de gouverneur de gevraagde machtiging te 
verlenen. Het ‘comité’ verving immers niet de ‘Belgische regering’: iedere 
secretaris-generaal had slechts de bevoegdheid gekregen om in zijn eigen 
domein de noodzakelijk geachte beslissingen van lopende aard te nemen. Dit 
gold ook voor Plisnier als secretaris-generaal van Financiën. De wet van 10 mei 
1940 ontzegde hem ook het recht om een handeling te stellen die strijdig was 
met een beslissing van de wettige Belgische regering. Deze laatste had destijds 
beslist het goud te evacueren om het uit de handen van de vijand te houden. 
Het comité van de secretarissen-generaal, noch Plisnier konden een beslissing 
nemen die hier tegen inging. Alle aanwezige leden verklaarden zich akkoord 
met de stellingname van Plisnier75. 
 Alle middelen bleken nu uitgeput om de Bank en de Banque de France, 
via de normale procedure, te bewegen tot de restitutie van het goud. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te Berlijn besloot daarom de actie te 
verleggen naar het politieke terrein. Op 23 november kreeg Hemmen de 
instructie om naar Vichy te reizen en minister Laval en de Franse regering 
onder druk te zetten in verband met de Belgische goudkwestie76. Het 
onderhoud vond plaats op 29-30 november77. Hemmen beklemtoonde dat de 
Franse delegatie in Wiesbaden, in ruil voor een eventuele medewerking, al een 
vermindering van de bezettingskosten had verkregen en dat er nu zelfs nieuwe 
tegemoetkomingen in die richting in het vooruitzicht werden gesteld. Zelfs een 
vrijlating van 150.000 Franse krijgsgevangenen werd overwogen en, al leek het 
utopisch, ook een mogelijke formele teruggave van Elzas-Lotharingen en een 
toestemming tot herbewapening. Een Frans gebaar in de kwestie van het 
Belgische goud-depot zou, zoniet doorslaggevend, dan toch een gunstig signaal 
zijn van de Franse regering in de richting van een goede samenwerking tussen 
beide landen78. 
 Om de Franse onderhandelingspositie niet te ondermijnen, en wellicht 
ook om het behoud van het eigen naar Afrika geëvacueerde goud veilig te 
stellen, gingen Laval, en samen met hem minister van Financiën Bouthillier en 
minister van Buitenlandse Zaken Baudouin, akkoord met de Duitse 
voorstellen. Ze beloofden dat ze de Banque de France er zouden toe bewegen 
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om het Belgische goud naar Marseille te repatriëren en het daarna over te 
dragen aan de Reichsbank. Op 30 november kon Hemmen per telegram aan 
von Ribbentrop te Berlijn melden dat Laval en de Franse regering zich hiertoe 
hadden geëngageerd79. 
 Commissaris Schäfer ging nu directeur Bolgert te Parijs opzoeken om 
het engagement van de regering toe te lichten en een daarbij aansluitend 
ontwerp van protocol voor te leggen. Bolgert vertrok onmiddellijk naar 
Clermont-Ferrand om de tekst met gouverneur de Boisanger en de andere 
directieleden te bespreken. In een begeleidende nota aan de gouverneur toonde 
Bolgert zich zeer ongerust over de hele toestand. De Banque de France had in 
de Conventie van Wiesbaden haar akkoord over de restitutie van het Belgische 
gouddepot verbonden aan de voorwaarde dat het zou worden overgedragen in 
handen van de Belgische geaccrediteerde vertegenwoordigers van de Bank. Die 
clausule impliceerde dat ze maar tot restitutie zou overgaan na een ‘vrijwillig’ 
verzoek tot teruggave door de Bank te Brussel. De overeenkomst Laval-
Hemmen negeerde gewoonweg het bestaan van deze voorwaarde. Laval en de 
Franse regering met hem, hadden zich neergelegd bij Hemmens argumentatie:’ 
… qu’il n’existe plus en territoire belge de représentants de la Banque Nationale capables de 
s’obliger en son nom.’ Om die reden was alleen de Duitse commissaris bij de Bank 
bevoegd om de restitutie aan te vragen. De Banque de France had mee de 
conventie getekend en moest zich dus bij de tenuitvoerlegging aansluiten. 
Bolgert vond de hele constructie echter onterend voor de instelling: ‘La Banque 
de France se déconsidérerait et ruinerait tout son crédit à l’extérieur si elle accepterait de se 
dessaisir du dépôt sans aucune manifestation formelle de la volonté conforme du déposant’. 
Hij suggereerde daarom dat de Banque de France van de regering een speciale 
wet zou eisen, waarbij ze werd ‘gedwongen’ de restitutie uit te voeren80. 
 Zo ver wilde de Boisanger dan weer niet gaan. Hij had zelf in naam van 
de Franse regering de Conventie van Wiesbaden ondertekend en kon dus niet 
meer terug. De directie van de Banque de France besliste wel een protestnota 
in te dienen bij de minister van Financiën waarin ze opnieuw beklemtoonde 
dat ze de restitutie enkel kon accepteren indien deze uitging van een ‘vrijwillig’ 
verzoek van de Bank. Bouthillier antwoordde hierop dat hij de juridische 
argumenten van de directie volledig kon onderschrijven, maar dat er op het 
ogenblik hogere belangen op het spel stonden. De repatriëring van het goud 
naar de Reichsbank op rekening van de Bank, zo besloot hij: ‘… doit efficacement 
contribuer au succès des négotiations d’une importance capitale pour le pays.’. De directie 
gaf toe, maar wenste zich toch extra in te dekken. Ze eiste in de eerste plaats 
dat de overdracht de juridische vorm van een substitution de dépositaire zou 
aannemen. Met deze formule hoopte ze de overdracht in te kapselen in de 
traditie van loyauteit tussen de centrale banken en zodoende de Reichsbank 
moreel te dwingen haar depotverplichtingen tegenover de Bank en tegenover 
de Banque de France te eerbiedigen. In de tweede plaats eiste ze van de Franse 
regering de staatswaarborg voor de risico’s waaraan ze werd blootgesteld. Die 
zou haar op 12 december per brief door minister Bouthillier worden 
toegestaan. 



De goudroof (september 1940 - mei 1942) 

 

289 

 Op 11 december 1940 werd het aanvullende protocol ondertekend door 
Hemmen en de Boisanger als vertegenwoordigers van de Duitse en Franse 
regering, door Schäfer en von Becker als vertegenwoordigers van de Banque 
de France en de Bank. De Banque de France verklaarde zich bereid om te 
Marseille de 4.944 verzegelde kisten van het gouddepot van de Bank aan de 
vertegenwoordigers van de Reichsbank toe te vertrouwen ‘in ein depositum 
regulare’, tegen afgifte van een kwijtschrift81. De Banque de France verbond 
zich wel ertoe om ‘rechtlich der Belgische Nationalbank gegenüber in obligo zu bleiben’, 
indien Janssen zou weigeren de Banque de France te ontslaan van haar 
verplichtingen als inbewaringnemer. De Reichsbank, van haar kant, zou 
technische bijstand vragen aan de Bank voor een juiste informatie betreffende 
de inhoud van de kisten82. 
 Intussen had het Militaire Bestuur in België eveneens zijn toevlucht 
genomen tot politieke maatregelen. Op 14 december deelde von Becker aan 
Janssen de inhoud mee van het aanvullende protocol en ook de tekst van een 
door opperbevelhebber von Falkenhausen goedgekeurde verordening, die op 
16 december zou worden uitgevaardigd. De verordening bepaalde dat von 
Becker naast zijn functie van commissaris van de Emissiebank ook dezelfde 
functie, met analoge bevoegdheden, zou uitoefenen ten aanzien van de Bank. 
De opperbevelhebber kende bovendien aan de commissaris de macht toe om 
beide instellingen in rechte te vertegenwoordigen en om voor beide 
instellingen, zo nodig, alle daden te stellen van beheer en van beschikking. 
Tijdens hetzelfde gesprek vroeg de commissaris ten slotte aan Janssen of de 
Bank nog steeds vasthield aan haar beslissing van 18 november, namelijk de 
Conventie van Wiesbaden als niet bindend te beschouwen en alle medewerking 
met betrekking tot de repatriëring van het goud te weigeren. Von Becker eiste 
een antwoord voor 18 uur en dreigde met revocatie, indien Janssen halsstarrig 
weerstand bleef bieden83. 
 Het directiecomité kwam nog dezelfde dag, 14 december, bijeen en 
besliste, na lang beraad, zijn standpunt van 18 november te handhaven. Het 
verwierp ook het verzoek van 16 december om technische bijstand te verlenen 
bij het controleren van de kisten, op het ogenblik van hun aflevering te 
Marseille84. Ten slotte werd ook niet ingegaan op een Duits verzoek om de 
documenten met betrekking tot het gouddepot aan de Reichsbank te 
overhandigen.  In zijn vergadering van 18 december steunde de algemene raad 
het directiecomité in al deze beslissingen85. 
 Na opnieuw advies te hebben ingewonnen van de juristen Marcq en 
Rolin, lichtte Janssen op 18 december 1940, in een brief aan von Becker, 
omstandig toe waarom het aanvullende protocol onaanvaardbaar was voor de 
Bank en waarom zij bovendien niet positief kon ingaan op de daaropvolgende 
verzoeken86. Het protocol was geen ‘aanvulling’ van de Conventie van 
Wiesbaden, maar een ‘wijziging’ ten gronde. Thans zou het goud immers niet 
meer worden overhandigd aan de geaccrediteerde vertegenwoordigers van de 
Bank maar aan de vertegenwoordigers van de Reichsbank. Die wijziging was, 
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vanuit juridisch standpunt, nog minder toelaatbaar dan wat in de conventie was 
bepaald. 
 Privaatrechtelijk kon de substitutie helemaal niet worden gerecht-
vaardigd: de Bank was immers bij de totstandkoming van het protocol niet 
betrokken geweest, noch was ze er rechtsgeldig vertegenwoordigd geweest. 
Ook krachtens het internationale recht kon de overbrenging naar Duitsland 
niet worden verantwoord. Enkel de zich in het bezette gebied bevindende 
roerende waarden van de ‘Staat’ konden eventueel worden opgeëist, en dan 
nog voor zover die opeising dringend noodzakelijk was voor het onderhoud 
van het bezettingsleger. Dit was hier niet het geval. De overbrenging van het 
goud naar Duitsland was bijgevolg totaal onwettig. In dezelfde brief werd ook 
de bevoegdheid van de commissaris op de korrel genomen. Die was beperkt 
tot een toezichtsopdracht en kon in geen geval uitgebreid worden tot een 
substitutie van bevoegdheden. De Conventie van Den Haag stond dit niet toe. 
Ten slotte verwees Janssen nog naar de brief van Plisnier aan Reeder van 
21 november: de wettige regering van België had destijds de beveiliging van het 
goud in een niet-Duitse instelling buiten de bezette gebieden als stelregel 
opgelegd: hiervan konden de secretarissen-generaal niet afwijken87.  
 De weigering van Janssen om de Conventie van Wiesbaden te 
aanvaarden als een voor de Bank bindende overeenkomst was nog enigszins 
verteerbaar geweest voor het Militaire Bestuur, omdat de gevolgde procedure 
inderdaad niet correct was verlopen. Zodra de goudkwestie echter naar het 
politieke domein was verlegd en via het protocol door middel van officiële 
overheidsmaatregelen was opgelost, werd Janssens weigering om verder mee te 
werken aan de uitvoering van de beslissingen niet meer toelaatbaar geacht. 
Vandaar de bedreiging met revocatie. Uiteindelijk bleef het bij een bedreiging88. 
De revocatie van de gouverneur en ook van Plisnier zou de weerstand in de 
kringen van de Belgische administratie versterken, het bestuur van het land 
ontredderen en ze zou, en dit was wellicht een doorslaggevend argument, de 
positie van de Militärverwaltung tegenover de nazi-regering te Berlijn in 
discrediet kunnen brengen89. 
 Intussen was de repatriëring van het Belgische goud voor goed van start 
gegaan. Een eerste gedeelte, 1.199 kisten, samen ongeveer 60 ton, werd 
volgens een mededeling van directieleden van de Banque de France aan Kauch, 
vanuit de militaire basis van Kayès per trein naar Dakar overgebracht. Van 
daaruit ging het goud per schip naar Casablanca om dan weer per trein de reis 
te maken naar Oujda in Marokko en van daar naar Algiers90. De hele operatie 
nam veel tijd in beslag. Aan het einde van 1940 werden de kisten uit Kayès 
verstuurd en ze bereikten pas in de loop van de maand maart daaropvolgend 
hun voorlopige bestemming te Oran en Algiers. Het transport van de 
overblijvende 3.652 kisten verliep nog moeilijker en werd zelfs een spectaculair 
avontuur. Patrouillerende Britse en Amerikaanse schepen maakten de zeeroute 
onveilig, zodat een oplossing over land moest worden gezocht. De kisten 
werden in april 1941 van Kayès per spoor naar Bomako verstuurd, om van 
daaruit in drie afzonderlijke konvooien via de Niger stroomafwaarts naar 
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Bourem, in het toenmalige Franse Soedan, te worden overgebracht. Daar het 
waterpeil wegens de aanhoudende droogte sterk was gedaald, werd het een hele 
krachttoer om met de hulp van 160 ter plaatse aangeworven arbeidskrachten 
de schuiten vlot te houden. Een hongersnood in de regio bracht bovendien de 
bevoorrading van het vervoerteam in het gedrang, zodat extra tijd moest 
worden uitgetrokken om in het binnenland op zoek te gaan naar voedsel. Het 
transport via de stroom duurde dan ook twee à drie weken. Na aankomst in 
Bourem werden de kisten overgeladen op vrachtwagens van de Compagnie 
Transsaharienne. Onder een zengende hitte zochten de wagens hun weg dwars 
door de Sahara naar Colomb-Béchar in Algerije. Het werd een helse rit: 
autobanden sprongen en moesten hoe dan ook worden opgelapt, motoren 
vielen uit en werden met veel inventiviteit toch weer aan de gang gebracht. In 
vergelijking hiermee lijkt de huidige rally Parijs-Dakar een schoolreisje voor 
tieners. Te Colomb-Béchar kon de vracht dan weer de trein op met 
bestemming Algiers. 
 In augustus 1941 waren al twee konvooien in Algiers aangekomen. Het 
derde en laatste konvooi met 1.255 kisten bevond zich toen nog in Bourem en 
zou pas eind september Algiers bereiken. De laatste etappe Algiers-Marseille, 
waar de vracht zou worden overgedragen aan de Reichsbank, werd een nieuw 
waagstuk. Eind november 1941 waren nog maar 2.013 kisten van de 4.944 in 
Berlijn aangekomen. Minister Hemmen werd ongeduldig en drong in 
december 1941 aan op een doeltreffender actie van de Franse gezagdragers. De 
reactie op zijn kritiek was weinig hoopgevend. De Fransen beschikten maar 
over een beperkt aantal verouderde bombardements-vliegtuigen, waarvoor 
geen wisselstukken meer voorradig waren en die zeker niet zuinig waren in het 
verbruik. Brandstof was een echt knelpunt geworden, maar dit zou door de 
bezetter worden opgelost91. Veel erger was de onveiligheid boven het 
Middellandse zeegebied, waar geallieerde vliegtuigen onophoudelijk het 
luchtruim doorkruisten. Alleen ’s nachts kon zonder te veel risico worden 
gevlogen. Dit hield in dat per week slechts vijf ton goud van Algiers naar 
Marseille kon worden overgebracht. Begin maart 1942 verklaarde Air France 
zich bereid een handje te helpen, indien ze daarvoor de nodige brandstof ter 
beschikking kreeg. Het transport werd hierdoor met ongeveer 8 ton per week 
verhoogd. Op 26 mei 1942 was de opdracht volbracht. De vertegenwoordiger 
van de Banque de France liet aan de hoofdkassier te Clermont-Ferrand weten 
dat de laatste vol de nuit was gevlogen. Het was de 67e vlucht, die vanaf de eerste 
tot en met de laatste, heel wat competentie, durf en inzet had gevergd van de 
piloten en de bemanning. De Banque de France dacht dat een extra beloning 
hier zeker op zijn plaats was en stelde een som ter beschikking, te verdelen 
onder de verenigingen van het luchtvaartpersoneel in de betrokken regio en 
aan enkele zeer verdienstelijke bemanningsleden. Intussen had de Vichy-
regering, onder druk van Berlijn, beslist om ook het Poolse goud aan Duitsland 
uit te leveren. Het Poolse goud vertrok, zoals het Belgische, uit Kayès in de 
herfst 1941, maar werd onderweg door de geallieerden in beslag genomen en 
naar de Verenigde Staten overgebracht92. 
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 Enkele van de Belgische kisten waren tijdens het eerste transport 
beschadigd. De Reichsbank wenste daarom een controle op de hele lading93. 
Het Bankaufsichtamt verzocht Janssen op 6 januari 1941 opnieuw om 
medewerking, zij het op een beperktere schaal. Enkele ambtenaren van de 
Bank zouden naar Berlijn reizen om als eenvoudige ‘getuigen’ op te treden. 
Wel was de toon van het verzoek opnieuw dreigend: het werd geformuleerd in 
de vorm van een bevel. Een nieuwe weigering zou beschouwd worden als een 
daad van sabotage. Het Militaire Bestuur zou de gouverneur voor de 
Krijgsraad brengen en de rechters vragen hem tot deportatie te veroordelen94. 
 Janssen raadpleegde meester Marcq. Die meende dat er geen bezwaar 
was om het bevel op te volgen: het uitvoeren van een ‘bevel’ kon in geen geval 
afbreuk doen aan de weigering van de Bank om de rechtsgeldigheid van de 
conventie en van het protocol te erkennen. Het ging ook enkel om een 
materiële aanwezigheid te Berlijn, niet om een actieve medewerking. De 
Banque de France bleef in ieder geval verantwoordelijk voor het depot 95. 
Janssen meende eerst nog bij zijn weigering te moeten blijven. De andere leden 
van het directiecomité konden hem echter overtuigen hiervan af te stappen, 
niet alleen op grond van de juridische argumenten van meester Marcq, maar 
ook om tactische redenen. Niemand was voorstander van de benoeming van 
een pro-Duitse gouverneur, en dit zou het logische gevolg zijn van zijn 
deportatie96. Janssen gaf toe en verleende zijn toestemming om twee 
ambtenaren onder geleide van Prack begin januari 1941 naar Berlijn te sturen 
als getuigen bij de verificatie. Tegelijkertijd liet Janssen per brief aan de 
president van de Reichsbank en aan commissaris von Becker weten dat zijn 
toestemming geen impliciete erkenning betekende noch van de Conventie van 
Wiesbaden, noch van het protocol97. 
 De zendingen naar Berlijn liepen door tot 26 mei 194298. De verificatie 
van de laatste lading, die op 26 juni 1942 te Berlijn was voorzien, werd om niet 
nader gespecificeerde redenen afgelast99. 
 
De nasleep van de repatriëring 
 
 Janssen kon zich maar niet neerleggen bij het Duits-Franse protocol van 
11 december 1940. Hij schakelde Ingenbleek in en vroeg hem het Hof in te 
lichten over de beangstigende inhoud van het protocol. Tijdens zijn onderhoud 
met generaal Van Overstraeten zette Ingenbleek het plan uiteen dat de 
gouverneur had ontworpen om de transfer van het goud naar Berlijn toch nog 
tegen te gaan. Janssen zou de Duitse en Franse autoriteiten verzoeken het 
Belgische goud toe te vertrouwen aan de Bank voor Internationale Betalingen 
(BIB) te Bazel. Onder dossier van de Bank en collectief gewaarborgd door de 
Banque de France en de Reichsbank zou het goud daar bewaard blijven, maar, 
indien nodig, zou het door Janssen kunnen worden aangewend als onderpand 
voor de invoer van voedingswaren en grondstoffen in België100. Of Ingenbleek 
en met hem ook Janssen aan het Hof enige steun voor het plan kregen is 
nergens expliciet bevestigd. In latere teksten werd ook niet meer naar dit 



De goudroof (september 1940 - mei 1942) 

 

293 

gesprek gerefereerd, wat doet vermoeden dat het zonder gevolg is gebleven. 
Een en ander kan in verband gebracht worden met het bezoek van de koning 
aan Hitler een paar weken voordien in Berchtesgaden. Het pleidooi van de 
koning voor een betere voedselvoorziening ten gunste van de Belgische 
bevolking had ook toen geen tastbare resultaten opgeleverd101. Vandaar dat 
men in de kringen van het Hof waarschijnlijk van oordeel was dat een nieuwe 
poging in dezelfde richting totaal nutteloos was. 
 Begin januari 1941, toen de eerste grote vracht goudstaven in Berlijn 
was aangekomen, startte Janssen een nieuw offensief. De berichten over de 
tekorten in de Belgische voedselbevoorrading hadden intussen ontegenzeglijk 
een climax bereikt102. Ook het gebrek aan grondstoffen werd meer en meer 
voelbaar. Secretarissen-generaal Leemans van Economische Zaken en De 
Winter van Landbouw bereidden een reis naar Berlijn voor om de Duitse 
autoriteiten in te lichten over de noodtoestand in België en om via 
onderhandelingen extra hulp te verkrijgen103. Op 6 januari, rond de tijd van die 
voorbereiding, schreef Janssen een nota waarin hij zijn voorstel om het 
Belgische goud aan de BIB toe te vertrouwen in detail uiteenzette als een 
middel om België uit zijn noodtoestand te helpen104. Dacht hij eraan Leemans 
in te schakelen om zijn voorstel aan de Duitse autoriteiten en aan de 
Reichsbank voor te leggen en te verdedigen? Het is mogelijk. Of dacht Janssen 
eerder aan een direct contact met de Reichsbank via de ambtenaren die kort na 
6 januari naar Berlijn afreisden voor de verificatie van de overgebrachte 
goudstaven? Ook dit is niet uitgesloten. Het contact met de Reichsbank werd 
hem in ieder geval aangeraden, te meer daar hij een goede relatie had met vice-
president Puhl105. Ook was het een publiek geheim dat de BIB en de 
Reichsbank met elkaar goede betrekkingen onderhielden106.  
 Félicien Cattier, directeur van de Société Générale, verbleef in het begin 
van januari te Parijs en zou er, op verzoek van Janssen, contact opnemen met 
de Banque de France. Kauch, van zijn kant, reisde midden januari naar 
Frankrijk107. Zou Janssen van die twee bezoeken gebruikgemaakt hebben om 
ook de Banque de France achter zijn voorstel te krijgen? Het is mogelijk, maar 
niet bewezen. Zoveel is zeker dat Janssen nog steeds bleef vasthouden aan een, 
zij het nu, aangepaste versie van zijn oorspronkelijke plan, namelijk een vrije 
beschikking over het Belgische goud dat vanuit Marseille naar de Reichsbank 
was overgebracht. Nog in maart 1941 meende Baudewyns te weten dat Janssen 
nog steeds overtuigd was zijn idee op een of andere manier te kunnen 
realiseren108. Daarna hoort men hierover niets meer. Het plan werd toen 
blijkbaar definitief opgeborgen. 
 Gelijktijdig deed Janssen ook demarches om zekerheid te verkrijgen 
over de blijvende aansprakelijkheid van de Banque de France. Einde december 
1940 kreeg de gouverneur een eerste kans om hierover meer te vernemen. 
Auguste Callens, directeur van de Société Générale, reisde voor zaken naar 
Frankrijk en zocht op verzoek van Janssen de directieleden van de Banque de 
France op. Gouverneur de Boisanger was formeel in zijn verklaring aan 
Callens: de Banque de France beschouwde zich nog steeds aansprakelijk voor 
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het Belgische gouddepot109. Eenzelfde verzekering kreeg Cattier in het begin 
van januari 1941. 
 Iets later kreeg Janssen de gelegenheid, via de bemiddeling van Kauch, 
om nog dieper in te gaan op de kwestie van de aansprakelijkheid. Hij maakte 
gebruik van Kauchs reis om een brief voor gouverneur de Boisanger mee te 
geven, waarin hij expliciet benadrukte dat, volgens de regels van de 
inbewaarneming en niettegenstaande het transfer van het goud naar Berlijn, ‘la 
Banque de France demeure comptable et responsable de ce dépôt envers la BNB’. Janssen 
had verbaal wel vernomen, schreef hij, dat de Banque de France hiermee 
akkoord ging, maar het vermoeden dat zijn vroegere brieven door de Duitse 
autoriteiten waren onderschept bracht hem ertoe zijn standpunt nog eens 
schriftelijk toe te lichten110. 
 De opdracht van Kauch was echter ruimer dan de repatriëring van de 
waarden en het afgeven van een brief aan de Boisanger. Kauch moest 
vermoedelijk ook het BIB-voorstel van Janssen ter sprake brengen. Hij moest 
in ieder geval onderzoeken in welke mate ook andere conventie-regelingen dan 
die van de repatriëring konden worden uitgevoerd, bij onderling akkoord en 
buiten het kader van de conventie. Hij wilde vooral een ‘schriftelijke’ verklaring 
van de Boisanger zien los te krijgen, waarin de blijvende aansprakelijkheid van 
de Banque de France ten aanzien van het gouddepot officieel werd bevestigd. 
Volgens Kauch, in een eerste verslag van 18 januari aan Janssen, voelden vice-
gouverneur Villard en directeur Bolgert zich ten zeerste in verlegenheid 
gebracht door de hele zaak van het transfer 111. 
 Kauch vertrok diezelfde avond nog naar Toulouse. Hij zou via Vichy 
naar Parijs terugkeren, waar hij op 30 januari gouverneur de Boisanger 
ontmoette. Op 1 februari was hij terug te Brussel en de volgende dag bracht hij 
verslag uit van zijn onderhoud met de Boisanger112. Volgens Kauch was de 
Banque de France, met instemming van de Franse regering, bereid schriftelijk 
te verklaren dat ze volledig aansprakelijk bleef tegenover de Bank wat het 
gouddepot betrof, indien Janssen in een brief of nota die verklaring zou 
vragen. De Banque de France, van haar kant, drong aan op een spoedige 
afhandeling van de andere in Wiesbaden uitgewerkte regelingen. 
 Kauch was op 5 februari terug in Parijs en had de nodige instructies 
betreffende de Conventie van Wiesbaden in handen. Hij ontmoette de 
Boisanger de dag daarop en deelde hem mee dat het Belgische ministerie van 
Financiën niet akkoord kon gaan met de regeling inzake de overheidskredieten. 
De Bank zelf ging al evenmin akkoord met het voorstel over de omwisseling 
van de bankbiljetten113. Met een gedeeltelijke regeling kon de Banque de 
France dan weer niet direct instemmen, zodat de zaak op de lange baan werd 
geschoven114. 
 Kauch overhandigde tijdens zijn bezoek ook de aanvraag van Janssen, 
zoals dit bij het vorige bezoek was afgesproken. De Boisanger herhaalde dat hij 
de afspraak van de voorbije week wilde nakomen en besprak met Kauch een 
ontwerptekst van verklaring. De afspraak was dat Kauch het document de 
volgende dag kon komen afhalen. Wanneer hij zich die dag, op 7 februari, in 
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de namiddag, bij de Banque de France aanmeldde, was de ontvangst niet zoals 
verwacht. Diezelfde ochtend was in de Pariser Zeitung en in verschillende 
buitenlandse kranten een bericht over de Belgische goudkwestie verschenen. 
Theunis, gevolmachtigd minister van België in de Verenigde Staten, had, in 
naam van de Bank, via een arrest van de Supreme Court, de toestemming 
gekregen om een bewarend beslag te doen leggen op het goud van de Banque 
de France, in depot en onder dossier bij de Federal Reserve Bank te New 
York. 
 De verrassing was groot, maar de uiteindelijke reactie, volgens Kauchs 
verslag aan Janssen, niet zo ongunstig. De Boisanger zelf vond de overzeese 
beslissing van de Bank ‘logique et correcte’. Zijn woordvoerder ging nog verder: 
‘M. Bolgert a exprimé l’espoir de pouvoir arrêter le transfert du métal à la Reichsbank en 
suite de cette décision’. Bolgert had deze uitspraak gedaan onder voorbehoud dat 
de op 13 december door Pétain ontslagen minister Laval niet opnieuw aan de 
macht zou komen115. Het was duidelijk dat de Banque de France het bevel van 
Laval en van zijn regering betreffende het goudtransfer slechts met tegenzin 
had aanvaard. Een en ander verklaart waarom ze aanvankelijk eerder positief 
stond tegenover de Belgische actie. Naar buiten toe zou deze actie immers 
beschouwd worden als een afkeuring van de Vichy-regering. 
 Anderzijds kan men zich niet van de indruk ontdoen dat Kauch de 
reacties van de Banque de France in een te positief daglicht stelde. Later zou 
immers blijken hoe de instelling zich in haar eergevoel en status gekwetst 
voelde door het proces. Nauwelijks was het nieuws van de actie te New York 
bekend, of gouverneur de Boisanger kwam op zijn toegevingen van de vorige 
dagen terug. Kauch kreeg geen officiële verklaring mee, zoals was afgesproken. 
De tekst moest, volgens de Boisanger, in ieder geval worden aangepast: de 
Banque de France wilde het risico niet lopen tweemaal het goud te moeten 
restitueren, eenmaal in de Verenigde Staten en nog een keer in Europa116. 
 Hoe kwam Theunis er toe, in naam van de Bank en met toestemming 
van de Belgische regering te Londen, op 5 februari 1941  naar de Amerikaanse 
rechtbank te stappen? De aanleiding daartoe was een telegram, door Kauch op 
26 januari vanuit Toulouse naar Theunis te New York gestuurd met de 
volgende tekst: ‘Santé Janssen bonne; situation mauvaise. Famille Jaunet (Belgish 
goud) en route de Cayès par Alger et Oran via Marseille vers famille Germain (Berlijn) 
par Air France. Il faudrait retenir branche française famille Jaunet (Frans goud onder 
dossier) à New York. Espoir en vous. Kauch (Banque de France, Toulouse)’ 117. Had 
Kauch dit telegram op eigen initiatief verstuurd of op instructie van Janssen? 
 Cattier die pas eind februari, tijdens zijn gesprek met Ansiaux in 
Lissabon, het nieuws van het telegram en van de toestemming voor het 
bewarend beslag vernam, kon niet geloven dat Janssen de verzending van het 
telegram aan Kauch zou hebben opgelegd. Volgens hem had Kauch op eigen 
initiatief gehandeld118. Baudewyns, die de gezagsstructuur in de Bank perfect 
kende, was er echter van overtuigd dat Janssen de verantwoordelijke persoon 
was119. De autocratische Janssen zou inderdaad nooit geduld hebben dat zijn 
privé-secretaris op eigen houtje een dergelijke belangrijke beslissing nam. 
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Kauch zou dat trouwens ook niet gedurfd hebben. Baudewyns had het 
waarschijnlijk bij het rechte eind. Later zou Kauch zelf getuigen dat Janssen, in 
samenwerking met hem als privé-secretaris en met slechts vage informatie aan 
het directiecomité, de onderhandelingen met de Banque de France had 
opgestart en doorgezet120. Kauch verwijst in dit verband ook impliciet naar het 
rechtsgeding in New York. 
 Waarom besloot Janssen het telegram te versturen? Waarom liet hij 
Kauch, na de verzending van het telegram, verder onderhandelen te Parijs over 
de bovenvermelde schriftelijke verklaring? Moeilijke vragen, waarop slechts 
met giswerk kan worden geantwoord.  De eerste vraag ‘Waarom het telegram?’ 
is misschien nog gemakkelijk te beantwoorden. De eerste belangrijke 
hoeveelheid Belgisch goud was in het begin van januari 1941 te Berlijn 
aangekomen. De ultieme poging van Janssen om het goud naar de BIB in 
Bazel over te brengen had bovendien geen gehoor gevonden. De poging om, 
in een aangepaste versie van dit voorstel, toch nog een zekere beslissingsmacht 
te verwerven over het Belgische goud te Berlijn scheen eveneens een nutteloos 
achterhoedegevecht te zullen worden. Janssen trachtte zich daarom, via de 
toen nog neutrale Verenigde Staten, in te dekken. 
 Het antwoord op de tweede vraag is moeilijker. Vermoedelijk liet 
Janssen zijn secretaris verder onderhandelen om een extra garantie in handen 
te krijgen. Het was immers niet a priori zeker dat er een gerechtelijke actie in 
de Verenigde Staten zou komen en dat die actie, indien ze er kwam, zou slagen. 
Wellicht beschouwde Janssen het telegram als een drukkingsmiddel om de 
Banque de France tot een schriftelijke verklaring en eventueel tot verdere 
toegevingen te bewegen. Toen Kauch het telegram vanuit Toulouse 
verstuurde, had hij de Boisanger nog niet ontmoet. Het was toen ook nog 
steeds bij ‘verbale’ bevestigingen van een blijvende aansprakelijkheid gebleven. 
Pas na Kauchs terugkeer uit Toulouse bleek de Boisanger bereid werk te 
maken van een schriftelijke verklaring. Voorts scheen Janssen niet op de 
hoogte te zijn van Ansiauxs voornemen om op het einde van januari van 
Londen via Portugal naar Parijs te reizen om opnieuw met de Banque de 
France in onderhandeling te treden met het oog op een minnelijke schikking121.  
 Niettegenstaande de te New York ingezette procedure, of vermoedelijk 
zelfs als gevolg ervan, bleef de Banque de France aansturen op een minnelijke 
schikking. Alles wijst erop dat ook Janssen in diezelfde richting dacht: naar zijn 
mening mochten de verhoudingen tussen beide centrale banken niet verder 
verzuren, integendeel men moest een inspanning leveren om ze te verbeteren. 
Ook Kauchs latere getuigenis bevestigt dit. Janssens voorgestelde strategie was 
de volgende: de suggestie van ex-gouverneur Fournier van 10 juli 1940 
opnieuw in overweging nemen, namelijk een transfer van goud onder dossier, 
van de rekening van de Banque de France naar een rekening van de Bank of 
naar een gezamenlijke rekening Bank-Banque de France bij de Federal Reserve 
Bank te New York. In ruil daarvoor zou de Bank de procedure in New York 
staken. Het feit dat de rekeningen in New York geblokkeerd waren, mocht 
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geen beletsel zijn: deze regeling gold voor beide centrale banken en zou zich na 
de oorlog vanzelf oplossen122. 
 Nieuwe onderhandelingen werden door Kauch ingeleid. Einde februari 
deelde Cattier te Lissabon aan Ansiaux mede dat de vooruitzichten op een 
schikking niet ongunstig evolueerden123. De Banque de France bleef bereid, 
voor zover de Franse regering hiermee akkoord zou gaan, haar blijvende 
aansprakelijkheid schriftelijk vast te leggen, in ruil voor het intrekken van de 
actie te New York. Ze stond er echter op dat de schriftelijke verklaring er pas 
zou komen nadat de klacht was ingetrokken en de ingeleide procedure was 
stopgezet. Het door Janssen voorgestelde ‘transfer’ te New York bleek voor de 
Fransen echter een brug te ver. Wel werd er verder onderhandeld. Janssen 
suggereerde het ‘transfer’ te vervangen door een ‘inpandgeving’ van het Franse 
goud te New-York. Ook die suggestie werd afgewezen. De Banque de France 
hield het bij een algemene schriftelijke verklaring van haar depositoverplichting 
tegenover de Bank, verder wilde ze niet gaan. Bolgert overhandigde op 5 april 
in die zin een ontwerpbrief aan Kauch. Hij eindigde de verklaring als volgt: 
‘Toutefois, la Banque de France ne s’est, à aucun moment, condidérée comme dégagée de ce 
fait, des obligations qui lui encombent envers la BNB.’ .Volgens afspraak zou Janssen 
de brief clandestien aan de Belgische autoriteiten te Londen en te New York 
bezorgen, in de hoop dat ze met de tekst genoegen zouden nemen en de 
gerechtelijke actie stopzetten. De brief was einde mei ter bestemming, maar 
overzee werd er geen gevolg aan gegeven. Het plotse overlijden van Janssen 
kort daarop, betekende ook het einde van de eerste fase in het Frans-Belgisch 
gouddossier.  
 Gezien vanuit de Londense tribune verliepen de besprekingen op het 
continent te moeizaam en te langzaam. Baudewyns en de regering bleven 
wantrouwig124. Ze vreesden dat het aanslepen van voor- en tegenvoorstellen 
tussen de Belgische en Franse centrale bank de gerechtelijke actie in de 
Verenigde Staten in het gedrang zou brengen125. Indien dit effectief zou 
gebeuren en de onderhandelingen op het continent uiteindelijk op niets 
uitliepen, zou België met lege handen achterblijven. De Belgische regering was 
waarschijnlijk ook beïnvloed door de financiële en monetaire entourage in 
Londen, die uiterst wantrouwig stond tegen al wat Frans was en dus ook 
tegenover de Banque de France. Wanneer Baudewyns en de regering in het 
begin van maart 1941 bovendien hadden gehoord dat er een delegatie van de 
Banque de France was ingescheept met bestemming New York126, was hun 
besluit genomen: ze gingen door met het proces127. 
 Volgens Kauchs getuigenis vielen ook dan de onderhandelingen nog 
niet stil 128. Zelfs na Janssens overlijden zette Kauch zijn besprekingen en 
bemoeienissen voort, buiten het medeweten van het directiecomité129. Ook 
Ansiaux en Baudewyns, de mensen van ‘het huis’, bleven hopen dat Kauch 
met de Banque de France een aanvaardbare overeenkomst zou kunnen 
bereiken, zodat het proces uiteindelijk nog zou kunnen worden vermeden130. 
Het proces ging toch door. De Banque de France nam later, via Kauch, 
contact op met de nieuwe gouverneur Goffin om toch tot een minnelijke 
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schikking te komen. Ze verklaarde zich bereid haar verantwoordelijkheid 
inzake het gouddepot schriftelijk te bevestigen en ging nu akkoord met een 
inpandgeving van het Franse goud te New York in ruil voor het stopzetten van 
de gerechtelijke actie131.  
 Het Brusselse directiecomité, dat nooit enthousiast was geweest over de 
onderhandelingspogingen van Janssen en Kauch, besloot meester Marcq te 
consulteren over het voorstel. Marcqs advies van 15 november was duidelijk: 
het voorstel kon niet worden aanvaard door de directie van de Bank te Brussel, 
daar de afhandeling van dergelijke kwesties buiten haar bevoegdheid lag. Deze 
lag in handen van de in het buitenland gemandateerde leden van de Bank132. 
De Bank sloot zich bij het advies van meester Marcq aan en schreef op 
17 november 1941, aan de Banque de France dat zowel de gerechtelijke actie 
als het voorstel tot de inpandgeving beschikkende maatregelen in onbezet 
gebied waren en dat het directiecomité te Brussel volgens de wet van 2 februari 
1940 niet bevoegd was hierover te beslissen133. Hiermee was het gouddossier 
voor de Bank in het bezette gebied afgesloten. 
 Kauch was erg bitter over de mislukking van zijn pogingen om de beide 
centrale banken tot een overeenkomst te brengen: ‘Cet échec est complètement en 
désaccord avec les idées de mon regretté patron (Janssen) et, vous vous en doutez, avec les 
miennes propres…  La faiblesse des arguments démontre à suffisance que notre Direction est 
avant tout désireuse d’échapper à toute espèce de responsabilité ’ 134. Kauch schijnt hier te 
vergeten dat hijzelf, bij het begin van de bezetting, de eerste is geweest om het 
standpunt van Marcq te verwoorden en dat Janssen op dat moment zijn 
standpunt niet deelde. 
 Het Londense wetsbesluit van 27 november 1941 bracht het Brusselse 
directiecomité ertoe nog omzichtiger te handelen. Frère vertelde in dit verband 
tijdens zijn bezoek aan de Banque de France op 16 december: ‘Depuis le discours 
radiodiffusé de M.Gutt, l’attitude réticente de la BNB s’était accentuée… les dirigeants da 
la BNB n’osent plus prendre aucune initiative dépassant le cadre des affaires courantes.’ 135. 
Ook Kauch sprak in diezelfde zin: ‘La peur les empêche d’admettre mes explication..’ 
Het directiecomité nam het Kauch trouwens zeer kwalijk dat hij de 
onderhandelingen, buiten hun weten om, was blijven voortzetten. Ze verweten 
hem zelfs dat zijn onderhandelingen de Belgische regering te Londen hadden 
aangezet om het wetsbesluit van 27 november uit te vaardigen: ‘On m’accuse 
d’avoir été la cause de cet événement.’ 136. 
  
De restitutie van het Luxemburgse goud 
 
 In het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (25 juli 
1921) en aansluitend bij de Belgisch-Luxemburgse monetaire conventie van 
23 mei 1935 had de Luxemburgse Spaarkas (Caisse d’Epargne du Grand-Duché de 
Luxembourg) tijdens de laatste jaren voor de Duitse invasie 357 goudstaven bij 
de Bank in bewaring gegeven, ter waarde van 143,3 miljoen Belgische frank. 
Het goud, samen met een aantal Luxemburgse effecten, was in feite een 
onderpand voor het aanvragen van voorschotten bij de Bank. Het werd in mei 
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1940 door de Bank, samen met nog een laatste deel van het Belgische goud, 
naar Frankrijk geëvacueerd. Juridisch gezien, was en bleef de Bank echter de 
enige depothouder van het Luxemburgse goud. De Banque de France was 
inderdaad slechts verantwoordelijk voor één gouddepot, namelijk het 
Belgische137. 
 Het Groothertogdom werd in de loop van augustus 1940 bij het Duitse 
Rijk ingelijfd. Een ordonnantie van 27 augustus, door het Luxemburgse 
Burgerlijke Bestuur uitgevaardigd, verplichtte alle Luxemburgse ingezetenen en 
rechtspersonen, en dus ook de Spaarkas, hun bezit aan goud aan te geven, en 
te koop aan te bieden aan de Reichsbank, en wel voor 15 september138. Op 
31 augustus verzocht de Spaarkas daarom de Bank tot teruggave van haar 
depot139. Janssen antwoordde dat de Bank noch materieel noch juridisch in 
staat was op dit verzoek in te gaan. Het goud bevond zich overzee, buiten het 
bereik van de Bank. Bovendien ontnam artikel 7 van het Belgische wetsbesluit 
van 7 februari 1940 aan de directie de bevoegdheid om beschikkende 
maatregelen te treffen, zoals onder meer de teruggave van het depot140. Kort 
daarop volgde een nieuw verzoek vanuit Luxemburg. Ditmaal ging het niet om 
het goud, maar om de uitbetaling van de zich in de Spaarkas bevindende 
certificaten van de Belgische Onafhankelijkheidslening, die vervielen op 
30 september 1940. Daarbij aansluitend werd ook gevraagd de in onderpand 
gegeven effecten voor het verkrijgen van voorschotten te retourneren141. 
Janssen voldeed onmiddellijk aan de dubbele vraag. Een nieuw verzoek tot 
restitutie van het gouddepot wees hij echter van de hand142. 
 In een brief van 5 februari 1941 gaf de Spaarkas aan de Bank de 
toestemming of eerder de opdracht om de in depot gegeven goudstaven, in 
dezelfde juridische vorm, namelijk als depot, over te hevelen naar de 
Reichsbank te Berlijn. Zodra de opdracht was uitgevoerd, voegde de Spaarkas 
eraan toe, kon de Bank een bewijs van volledige decharge van haar 
verantwoordelijkheid als depothouder aanvragen bij de Reichsbank143. De 
Duitse commissaris, die optrad als tussenpersoon in de onderhandelingen, liet 
er geen twijfel over bestaan dat het hier geen vraag betrof, maar een formeel 
bevel, dat onmiddellijk moest worden uitgevoerd, zelfs indien de medewerking 
van de Banque de France hiervoor vereist was. Janssen stelde zich de vraag of 
hij wel gerechtigd was het bevel op te volgen zonder een uitdrukkelijke 
toestemming van de Luxemburgse regering in ballingschap te Londen. 
Anderzijds moest hij rekening houden met de door het Militaire Bestuur 
uitgevaardigde ordonnantie van 16 december 1940, waarbij de commissaris te 
Brussel de bevoegdheid had gekregen om alle beschikkende maatregelen in 
naam van de Bank te treffen. Op grond van die bevoegdheid had de 
commissaris trouwens aan de Banque de France de instructie gegeven het goud 
van de Bank aan de Reichsbank over te maken144. 
 Bij het afwegen van de verschillende standpunten, meende Janssen 
blijkbaar dat hij de Brusselse ordonnantie niet naast zich neer kon leggen en 
bijgevolg het transfer naar Berlijn niet meer kon tegenhouden. De 
verantwoordelijkheid hiervoor dacht hij te kunnen afwentelen op de Banque de 
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France145. In de lijn van die overwegingen antwoordde Janssen aan de Spaarkas 
dat de Bank eventueel bereid was de details over de Luxemburgse goudkisten 
aan de Banque de France door te geven en aan deze laatste de toestemming te 
verlenen om de instructies van de Spaarkas op te volgen inzake een eventuele 
nieuwe bestemming voor het goud146. In een brief aan de Banque de France, 
geschreven op 17 april 1941 op instructie van commissaris von Becker, ging 
Janssen nog een stap verder. De Bank verklaarde zelfs geen bezwaar te hebben 
mocht de Spaarkas zich rechtsreeks tot de Banque de France wenden voor een 
restitutie van het Luxemburgse goud147. Dit was in feite, zonder medeweten 
van Janssen, al gebeurd148. 
 De Banque de France voelde van waar de wind kwam en schoof de bal 
terug in het Belgische kamp. Ze liet op 13 mei aan de Bank weten dat, indien 
de Bank wenste dat een aantal goudstaven uit haar depot werd gelicht en aan 
de Reichsbank werd bezorgd, dit een aangelegenheid was van de Bank. Zij 
moest bijgevolg aan de Banque de France de nodige instructies en 
toestemmingen geven tot identificatie van de te verzenden staven en 
bovendien de Banque de France expliciet mandateren om het transfer naar 
Berlijn te verrichten. Die stelling werd nog eens duidelijk onderstreept op 18 
juni149. 
 Het dispuut tussen de Bank en Banque de France bracht de Spaarkas 
geen stap verder. De Spaarkas wijzigde daarom haar strategie en vroeg op 
11 juni 1941, in een brief van haar onderdirecteur Schröder aan de Bank, om 
het depot niet ter beschikking te stellen van de Reichsbank, maar het 
rechtstreeks over te maken aan de Spaarkas zelf150. Directeur Berger, die sinds 
Janssens overlijden de Luxemburgse zaak opvolgde, antwoordde in de lijn van 
het door Janssen ingenomen standpunt, maar stelde dat de nodige 
handtekeningen van Luxemburgse zijde ontbraken om de instructie aan 
Frankrijk te kunnen geven151. De handtekeningen werden prompt 
toegestuurd152. Die waren conform met de statutaire bepalingen van de 
Spaarkas, maar gingen in feite uit van directeuren die op dat ogenblik de 
instelling bestuurden met goedkeuring en onder controle van de Duitsers. Ze 
handelden dus niet uit vrije wil en hadden, volgens een decreet van de 
Luxemburgse regering in ballingschap te Londen, uitgevaardigd op 5 februari 
1941, bovendien geen beschikkende bevoegdheid meer153. Niettemin erkende 
de Bank de handtekeningen. Hierbij aansluitend vroeg ze op 11 juli, in een 
brief aan de Banque de France, ondertekend door de waarnemende 
gouverneur Ingenbleek154, om de 357 specifiek aangeduide Luxemburgse 
goudstaven ter beschikking van de Spaarkas te stellen en de Bank te ontlasten 
van haar verantwoordelijkheid voor het depot. De Banque de France meldde 
de goede ontvangst van de instructie en beloofde ze, zo spoedig mogelijk na de 
nodige identificaties, te zullen uitvoeren. Ze liet niet na op te merken dat niet 
zij, de Banque de France, maar wel de Luxemburgse Spaarkas de Bank van 
haar verantwoordelijkheid moest ontslaan. Niet de Banque de France, maar 
wel de Bank was, juridisch gezien, de depothouder van het Luxemburgse 
goud155. 
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 In september 1941 ontving de Banque de France de opdracht van de 
Spaarkas om haar het goud ter beschikking te stellen. De Banque de France 
voerde de opdracht onmiddellijk uit156. In het begin van het jaar 1942 vroeg de 
Bank herhaaldelijk aan de Spaarkas om ontheven te worden van haar 
verantwoordelijkheid als depothouder. Op 16 juni 1942 was het eindelijk zover 
en waren alle nodige formaliteiten vervuld157. 
 De handelwijze van Janssen en, na diens overlijden, van het nieuwe 
directiecomité, met betrekking tot het Luxemburgse goud, werd door de 
vertegenwoordigers van de Bank te New York en te Londen en door de 
Belgische regering in ballingschap zeer sterk afgekeurd. De advocaten van de 
Banque de France maakten op het proces van de Bank tegen de Banque de 
France te New York handig gebruik van het voorval, om de argumenten van 
de Bank te ontzenuwen tegen het transfer van het Belgische goud door de 
Franse autoriteiten naar Berlijn. Had de Bank niet meegewerkt aan een 
dergelijk scenario in verband met het Luxemburgse goud? Na de bevrijding 
zou hierover nog een hartig woordje vallen tussen de oude, ontslagen 
bewindvoerders van de Bank en haar nieuwe leiders. 
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uitbetaling ervan te regelen via de clearing. (NBB, Archief, boekhouding, 2, dossier 88.02.02.00 
(B 610/7), accord de Wiesbaden: remarques du gouverneur Janssen, 10.10.1940). 

47  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt confié par la BNB 
à la Banque de France (annex 81, brief Kauch aan Janssen, 23.10.1940). 

48  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/71, or belge: convention de 
Wiesbaden, comptes-rendus des séances, 13.10.1940, 15.10.1940, 16.10.1940; dossier 
1397.1994.02/13: convention de Wiesbaden, compte-rendu de la séance, 14.10.1940. 

49  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, De Nationale Bank (onuitgegeven tekst), deel 
1, hfdst. 4, p. 60. 

50  NBB, Archief, AR, notulen, 30.10.1940; SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: 
Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien. Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack. 

51  BdFr, Archief, Sécrétariat Général, dossier 1060.2001.01/42: brief ministerie van Koloniën aan 
Banque de France, 09.11.1940; telegram Rousseau (Clermont-Ferrand) aan Lacroix (Dakar), 
14.11.1940. Zie ook Kauch, Le vol de l’or, p.39. 

52  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/13, or belge: convention 
franco-belge sur l’or, 20.04.1940 

53  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 86). 

54  NBB, Archief, AR, 30.10.1940. 
55  ‘Il est indispensable que des conversations s’établissent directement à Paris entre la Banque et la Banque de 

France, à l’intervention et en présence des négociateurs allemands’  (NBB, Archief, AR, 30.10.1940). 
Zie ook: NBB, Archief, Hoofdkas, dossier 4.944: Kauch (?), note pour le gouverneur, 
04.02.1941. 

56  NBB, Archief, Hoofdkas, dossier 4.944: brief Janssen aan von Becker, 31.10.1940. 
57  NBB, Archief, DC, 09.07.1942. 
58  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 

BNB à la Banque de France (annex 81: brief Kauch aan Janssen, 23.10.1940). 
59  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 

BNB à la Banque de France (annex 81: brief Kauch aan Janssen, 23.10.1940). 
60  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/83, or belge: brief van 

Bolgert aan Couve de Murville, 24.10.1940. 
61  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 

BNB à la Banque de France (annex 81: brief Kauch aan Janssen, 22.10.1940). 
62  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, rapport au Roi (20.12.1943), pp. 45-46. zie ook 

BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1497.1994.01/83, or belge: brief Bolgert 
aan Couve de Murville, 24.10.1940 

63  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/12: guerre 1940-1945, n° 4: lettre manuscrite de 
Kauch, Paris, 22.10.1940. Zie ook: NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note 
relative au dépôt d’or confié par la BNB à la Banque de France (annex 81 brief Kauch aan 
Janssen, 22.10.1940). 

64  BdFr, Archief, Direction de l’administration, dossier 1397.1994.01/71, or belge: brief Bolgert 
aan de Boisanger, 01.11.1940. 

65  Dit is althans de mening van Prack, maar die heeft het dan wellicht meer over de Vichy-
regering dan over de Banque de France: SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: 
Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien. Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, pp. 41-
44. 

66  Velaers en Van Goethem, Leopold III, pp. 552-555. 
67  ‘Vous connaissez l’intérêt qu’il y aurait à obtenir de Berlin des garanties en ce qui concerne l’intangibilité du 

statut monétaire belge au regard des autorités allemandes, ce qui comporte l’accord des autorités du Reich sur 
des mesures concrètes assurant la sécurité de l’or de la Banque jusqu’au traité de paix. Il va de soi que dans 
l’intervalle les dirigeants belges de la banque pourraient éventuellement en disposer en vue du ravitaillement 
du pays, soit en aliments, soit en matières premières’: NBB, Archief, SD, Archives de Londres, 
dossier or: note relative au dépôt confié par la BNB à la Banque de France (annex 89: brief 
Janssen aan Frédéricq, kabinetschef van de koning, 30.10.1940). De koning bracht tijdens 
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zijn onderhoud met Hitler te Berchtesgaden op 19 november 1940 het probleem van de 
ravitaillering ter sprake. Mogelijk is het idee van Janssen toen ook aangeraakt, maar hierover 
is niets in het verslag terug te vinden (Velaers en Van Goethem, Leopold III, p. 588). 

68  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 84 en annex 85, adviezen R. Marcq en H. Rolin, 
28.10.1940). 

69  NBB, Archief, AR, 30.10.1940. 
70  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt confié par la BNB 

à la Banque de France (annex 91: brief Janssen aan von Becker, 18.11.1940). 
71  Voor wat de Franse impasse betreft, zie: BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 

1397.1994.01/71, or belge: brief Schäfer (Parijs) aan ambassade-raad von Campe 
(Wiesbaden), 06.11.1940. 

72  SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien. 
Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, p. 44. 

73  Freiburg im Breisgau, Militär Archiv, Militärverwaltung, dossier RW 36/277: Hofrichter, 
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-1944, p. 90; 
Zie ook: SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in 
Belgien. Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, p. 44. 

74  NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/12: brief Reeder aan Delmer, 19.11.1940; NBB, 
Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la BNB à 
la Banque de France (annex 93: brief Reeder aan Delmer, voorzitter van het comité van 
secretarissen-generaal, 19.11.1940). In een brief aan Reeder had Janssen geschreven: ‘Si 
l’autorité belge compétente en décide ainsi, il (Janssen) ne ferait pas d’opposition à la rentrée de l’or’) 
(geciteerd door Plisnier: ARA, Krijgsauditoraat, Plisnier, 1, dossier c: comité van de 
secretarissen-generaal, notulen, 30.11.1940). 

75  ARA, Krijgsauditoraat, Plisnier, 1, dossier c: comité van de secretarissen-generaal, notulen, 
30.11.1940. 

76  Onmiddellijk na ontvangst van het telegram, nam Hemmen contact op met de Boisanger 
om hem de nieuwe strategie van de regering te Berlijn toe te lichten (BdFr, Archief, Direction 
de la documentation, dossier 1397.1994.01/7, or belge: entretien de M. Hemmen et M. de 
Boisanger, 23.11.1940.  

77  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.994.01/71, or belge: note pour le 
gouverneur (négotiations relatives à l’or belge, 12.02.1941).  

78  Cornu, L’or monétaire au vingtième siècle, pp. 176-177; M. Margairaz, ‘Introduction. 1. La 
Banque de France et l’occupation; 2. La Banque de France et ses partenaires’, in: M. 
Margairaz, ed., Banques, Banque de France et Seconde Guerre Mondiale, Parijs, 2002, pp. 1-37. Zie 
in dit verband ook: Velaers en Van Goethem, Leopold III, pp. 553-554. 

79  Cornu, L’or monétaire au vingtième siècle, pp. 178-181. In zijn Mémoires tracht Bouthillier alle 
verantwoordelijkheid voor de Franse toegeving aan de Duitsers op de rug van Laval te 
schuiven (die zou naïef geloofd hebben dat de Duitse regering, als gevolg van deze 
toegeving, alle in het vooruitzicht gestelde tegemoetkomingen zou waarmaken tijdens Lavals 
aanstaande reis naar Berlijn: ‘l’étrange délire qui s’est emparé de lui durant les sept semaines qui séparent 
Montoire du 13 décembre’). Wel is het juist dat Bouthilier en de andere leden van de Franse 
regering te Vichy verveeld zaten met het ‘Diktat’ van Laval. Ze hadden het nochtans allemaal 
onderschreven. In ieder geval moet hun ongenoegen - en niet alleen in kwestie Wiesbaden - 
zo groot zijn geweest dat ze president Pétain konden bewegen Laval op 13 december uit de 
regering te zetten. 

80  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.02/13, or belge: Bolgert, note 
pour le Gouverneur, 30.11.1940. 

81  In de 4.944 kisten bevond zich goud voor een waarde van 6.731 miljoen Belgische frank 
(gerekend tegen 33.193,50 Belgische frank per kilogram) (2.939 kisten met goudstaven en 
1.955 kisten met goudmunten). De samenstelling van de waarde was als volgt: de waarde van 
het onbetwiste gouddepot (5.963 miljoen), de waarde van het betwiste gouddepot 
(559 miljoen), de teruggave door Frankrijk van twee Belgische goudleveringen (70 en 
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140 miljoen). Hier bovenop kwam nog een bedrag van 253 miljoen Belgische frank dat de 
Banque de France in goud aan de Emissiebank schuldig was voor het teruggeven van Franse 
bankbiljetten in het bezit van de Emissiebank (waarde: 360 miljoen Franse frank tegen een 
goudprijs van 47.608 Franse frank per kilogram). Dit laatste gedeelte zou, volgens de 
conventie, later worden geregeld: SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre 
Besatzungszeit in Belgien. Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, p. 51.  

82  NBB, Archief, DC, 11.12.1940: toegevoegde nota over het protocol van 11 december 1940. 
Zie ook: Freiburg im Breisgau, Militär Archiv, Militärverwaltung, dossier RW 36/277: 
Hofrichter, Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-
1943, deel 1, p. 90. 

83  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relatif au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 103: ordonnance du 16 décembre 1940). Zie ook: NBB, 
Archief, SD, 12, dossier 8.11/2: note confidentielle sur l’entretien d’Ingenbleek avec Hayoit 
de Termicourt, 10.04. 1942. 

84  NBB, Archief, DC, 14.12.1940 en 16.12.1940. 
85  NBB, Archief, AR, 18.12.1940. Vice-gouverneur Ingenbleek had op 15 december een 

onderhoud met de koning aangevraagd om hem in te lichten over de ernst van de toestand. 
De koning wenste hem echter niet te ontvangen. Generaal Van Overstraeten stond wel een 
gesprek toe, maar het bleef zonder gevolg: Général Van Overstraeten, Léopold III prisonnier, 
Brussel, 1986, pp. 106-107. 

86  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relatif au dépôt confié par la BNB à 
la Banque de France (annex 108: brief Janssen aan von Becker, 18.12.1940).  

87  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relatif au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 108: brief Janssen aan von Becker, 18.12.1940). 

88  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek: le problème de la vie sous l’occupation, hfdst. VII, 
p. 19. 

89  SOMA, Archief, papieren Prack, 2, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien. 
Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, pp. 41-43.  

90  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/71, or belge: note pour le 
gouverneur (négociations relatives à l’or belge, 12.02.1941). NBB, Archief, Boekhouding, 2, 
dossier 88.02.02.00 (A 610/7), accord de Wiesbaden: Kauch, note pour M. le Gouverneur, 
03.02.1941. 

91  Op 8 februari 1941, bijvoorbeeld, werden twee Franse vliegtuigen met een lading goud aan 
boord tussen de Balearen en Marseille door geallieerde jachttoestellen gemitrailleerd. Ze 
wisten te ontkomen en keerden met hun lading naar hun vertrekbasis te Algiers terug: BdFr, 
Archief, Sécrétariat Général, dossier 1060.2001.01/42, or belge: transport de 1292 caisses de 
Kayès à Marseille. 

92  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/78, or belge: berichten uit 
Algiers en Marseille, februari 1941; Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/42, or belge: 
verslagen over goudtransport door de Sahara, 1941-1942. 

93  Freiburg im Breisgau, Militär Archiv, Militärverwaltung, dossier RW 36/277: Hofrichter, 
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-1944, deel 1, 
p. 92. 

94  NBB, Archief, SD, 12, dossier 8.11/2: note confidentielle sur l’entretien d’Ingenbleek avec 
Hayoit de Termicourt, 10.04.1942. 

95  Plisnier, ‘L’or belge livré aux allemands en 1940’, in: Revue Générale Belge, 52, februari 1950, 
pp. 12-13. 

96  NBB, Archief, SD, 12, dossier 8.11/ 2: note confidentielle sur l’entretien d’Ingenbleek avec 
Hayoit de Termicourt, 10. 04.1942 

97  NBB, Archief, Schatbewaarder, 2, dossier 02.03.02.04 (D 555/5), Or belge livré à la Deutsche 
Reichbank: brief Janssen aan de president van de Reichsbank, 09.01.1941. Na de oorlog zou 
auditeur-generaal Ganshof-van der Meersch ook deze toestemming afkeuren (NBB, Archief, 
Studiedienst, 13, dossier A 320/6: brief Ganshof-Van der Meersch aan Kauch, 18.07.1956). 
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98  De verificatie van de 93 in december overgedragen kisten, met een totaal gewicht van bija 

4.589 kilogram fijn goud vond plaats van 11 tot 14 januari 1941. De verificatie van een 
tweede lading (1.199 kisten met een totaal gewicht van 59.546 kilogram) volgde tussen 1! mei 
en 13 juni 1941. De verificatie van een derde lading (1.573 kisten met een totaal gewicht van 
bijna 77.939 kilogram) vond plaats van 18 februari tot 17 maart 1942. Zie: NBB, Archief, 
Schatbewaarder, dossiers 02.03.02.01 tot en met 05, (D 555/2 tot en met 5), or belge à la 
Deutsche Reichsbank à Berlin en brief Hofrichter aan de Bank, 25.06.1942. Kauch beweerde 
dat de leveringen ophielden op 17 maart 1942, maar die datum wordt tegengesproken door 
bovengenoemde documenten. 

99  NBB, Archief, Schatbewaarder, 2, dossier 02.03.02.04 (D 555/5, s .f. 2): voyage du 26 juin 
1942. 

100  Général Van Overstraeten, Léopold III prisonnier, p. 108. 
101  Velaerts en Van Goethem, Leopold III, p. 588.  
102  De algemene onrust over de voedselbevoorrading wordt sprekend verwoord in een 

dringende brief van 9 januari 1941 aan president Reeder. De brief ging uit van de 
voornaamste werkgeversorganisaties van het land in de sectoren industrie, handel, bank- en 
verzekeringswezen (Comité Central Industriel de Belgique, Vlaamsch Economisch Verbond, 
Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d’Industrie, Association belge des 
Banques, Fédération des Compagnies d’assurances) en vermeldde onder meer: 
‘attirer…l’attention…sur le caractère d’extrême gravité, pour ne pas dire plus, que revêt actuellement le 
problème du ravitaillement de la population belge’ (NBB, Archief, Studiedienst, 6, dossier 01.02.01.70 
(A 237/1, s. f. 10): brief Belgische werkgeversorganisaties aan Reeder, 09.01.41). 

103  Die reis vond plaats op 14-17 januari 1941. De onderhandelingen leverden een zeker 
resultaat op: België kreeg de toelating om in Oekraïne graan aan te kopen tegen levering van 
Belgische metaalproducten aan de Sovjet-Unie: Nefors, Industriële collaboratie in België, p. 93. 

104  Janssen benadrukt in die nota de dringende nood in België aan de invoer van voedingswaren 
en grondstoffen. Die invoer kon gefinancierd worden met de uitvoer van Belgische 
fabrikaten en met het Belgische goud-depot bij de Banque de France: ‘on pourrait concevoir 
qu’en vue de l’exécution des accords de Wiesbaden, la Banque de France et la Reichsbank conviennent de 
confier l’or à la BRI, celle-ci déterminant librement le lieu où elle le déposerait, la Banque de France et la 
Reichsbank demeurant solidairement responsable du dépôt envers la BNB’: NBB, Archief, Studiedienst, 
6, dossier 01.02.01.70 (A 237/1, s.f. 10): nota van Janssen, 06.01.1941. 

105  Kauch schreef op 18 januari vanuit Parijs naar Janssen: ‘MM. Funk et Puhl vous défendent avec 
vigueur contre vos adversaires. Ce sont eux qui ont arrêté le bras de v.B. (von Becker) et celui de H. 
(Hofrichter), personnage particulièrement détesté ici. Il serait utile de pouvoir établir des contacts 
directement ou indirectement avec la Reichsbank’  (NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 
or: note relative au dépôt d’or confié par la BNB à la Banque de France: brief Kauch aan 
Janssen, 18.01.1941). 

106  BIB (Bazel), Archief, dossier 7.18 (5), (descriptive catalogue), papieren Hechler, B 2/8: Belgian 
Treasury Bonds, 1940-1941 (brief Gutt (Londen) aan McKittrick (Bazel), 22.10.1940). 

107  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 116: brief Janssen aan de Boisanger, 15.01.1941). 

108  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2: brief Baudewyns (Londen) aan Ansiaux 
(Lissabon), 24.03.1941.  

109  Cornu, L’or monétaire au vingtième siècle, p. 185. 
110  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 

BNB à la Banque de France (annex 116: brief Janssen aan de Boisanger, 15.01.1941). 
111  ‘(Les sentiments) de M. Villard et de M. Bolgert sont empreints de consternation et de gêne….Obtenir 

cette déclaration par écrit ne me semble pas impossible. La meilleure procédure pour y arriver est sans doute la 
suivante: provoquer une réponse de la Banque par l’envoi d’une lettre à M. de Boisanger’….Janssen zou, 
naar het verslag van Kauch, die brief mee kunnen geven met een zekere Van de Vliet, die 
binnenkort vanuit Brussel naar Parijs zou reizen. Hij zou de brief persoonlijk aan Bolgert 
moeten overhandigen: NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au 
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dépôt d’or confié par la BNB à la Banque de France (annex 117: brief Kauch aan Janssen, 
18.01.1941). 

112  ‘M. de Boisanger se déclare prêt à nous remettre un écrit …précisant les responsabilités de la Banque de 
France, à condition que la BNB lui adresse une lettre ou une note sollicitant directement ou indirectement 
cette déclaration’...: NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt 
confié par la BNB à la Banque de France (annex 120, nota Kauch aan Janssen, 02.02.1941). 

113  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annex 121: standpunt van de Bank tegenover de Banque de 
France, 05.02.1941). 

114  NBB, Archief, Studiedienst, 2, dossier  01.02.01.70 (A 247/6, s. f. 4): Kauch, note pour 
Monsieur le Gouverneur, 09.02.1941. 

115  NBB, Archief, Studiedienst, 2, dossier 01.02.01.70 ( 247/6, s. f. 4): Kauch, note pour le 
Gouverneur, 09.02.1941. 

116  De Boisanger motiveerde zijn beslissing als volgt: ‘depuis lors il existe une double revendication 
relativement à ce dépôt, l’une issue de la BNB en tant qu’institution de droit privé reconnue par la Banque 
de France, l’autre faite par le Gouvernement belge, qui n’est plus reconnue en France, mais bien par les 
Etats-Unis: (cela) rendait nécessaire une révision de la réponse que la Banque comptait faire à la note de M. 
G. Janssen’: NBB, Archief, Studiedienst, 2, dossier 01.02.01.70 (A247/6, s. f. 4): Kauch, note 
pour gouverneur, 09.02.1941. Zie ook: NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: 
note relative au dépôt d’or confié par la BNB à la Banque de France (annex 122); BdFr, 
Archives, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/83, or belge: Bolgert, entretiens 
avec M.K., 20.03.1941. 

117  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 
(Londen), 27.01.1941. 

118  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2: verslag van Ansiaux over zijn onderhoud met 
Cattier te Lissabon, 26-27.02.1941. 

119  NBB, Archief, SD, archives de Londres: brieven Baudewyns (Londen) aan Ansiaux 
(Lissabon), 06.03.1941, 14.03.1941 en 24.03.1941. 

120  ‘Premier résultat du décès (de Jannsen, 9 juni 1941): le Comité de Direction, qui était peu au courant des 
transactions que j’ai entreprises avec la Banque de France, avec le consentement du patron, veut délibérament 
ignorer toute l’affaire, étant donné les risques….Le Gutt français et la Banque de France sont d’accord pour 
adopter la proposition que vous avez avancée et à laquelle je les avais conquis en principe depuis quelques 
mois’: NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2, s. f. décès de Janssen, juin 1941: brief 
Kauch (Parijs) aan Baudewyns (Londen), 20.06.1941. 

121  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2: verslag van Ansiaux over zijn onderhoud met 
Cattier te Lissabon, 26-27.02.1941. 

122  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt d’or confié par la 
BNB à la Banque de France (annexen 123 en 124). 

123  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2: verslag van Ansiaux over zijn onderhoud met 
Cattier te Lissabon, 26.02.1941 en 27.02.1941. 

124  Janssen betreurde het wantrouwen van Gutt, Baudewyns en Theunis en hoopte door zijn 
onderhandelingen met Parijs, via Kauch, de relaties te normaliseren: ‘Il (Jansen) 
s’emploierait… à mettre fin, dans la mesure de ses moyens, à la mécompréhension dont les autorités belges à 
l’étranger font preuve en ce qui concerne les relations de nos deux organismes…. Il conviendrait qu’il puisse 
être fait état…d’un projet définitif, ou mieux encore d’un texte signé, afin d’emporter sûrement l’adhésion des 
autorités belges à l’étranger et d’écarter leurs scrupules méfiants’ (BdFr, Archief, Direction de la 
documentation, dossier 1397.1994.01/84, or belge: brief van Kauch aan Bolgert, 02.04.1941, 
nota met ‘suggestions de M. Janssen’, 02.04.1941). 

125  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brieven Baudewyns en Spaak (Londen) aan 
Ansiaux (Lissabon), 06.03.1941. 

126  ARA, papieren Pierlot, correspondentie: brief Theunis aan Gutt, 04.03.1941. 
127 NBB, Archief, SD, archives de Londres (p.40), brief Baudewyns (Londen) aan Ansiaux 

(Lissabon), 20.03.1940. 
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128 Volgens een brief van Kauch aan Baudewyns op 15 april 1941 waren Kauch en Cattier nog 

steeds van mening dat er moest gezocht worden naar een compromisoplossing: NBB, 
Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brief Kauch (Parijs?) aan Baudewyns (Londen), 
15.04.1941. 

129 …’Dès à présent (na het overlijden van Janssen), j’ai décidé de continuer seul. Tu auras ton dossier 
complet, du moins je l’espère, mais pas le 6 juillet’…: brief van Kauch via Radiguez (Vichy) aan 
Belgisch ambassadeur te Washington, 08.07.1941 (met vermelding: ‘letter someone coming from 
Brussels has given me, intended for Baudewyns’): NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2, 
s. f. décès de Janssen, juin 1941: brief Kauch (Parijs) aan Baudewyns (Londen), 20.06.1941. 

130 Die houding kan worden afgeleid uit de brieven van Ansiaux naar Baudewyns. Op 24 maart 
schrijft Ansiaux dat hij naar Parijs wil gaan. Op 15 april zegt hij dat een minnelijke schikking 
hem de beste oplossing lijkt. Op 30 mei herhaalt hij deze opvatting nog eens expliciet: NBB, 
Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brieven Ansiaux (New York) aan Baudewyns 
(Londen), 24.03.1941, 15.04.1941, 30.05.1941. 

131 NBB, Archief, SD, Archives de Londres, dossier or: note relative au dépôt de l’or confié par 
la BNB à la Banque de France (annexen 127 en 128: ontwerp van brief en van inpandgeving 
door de Banque de France aan de Bank, 31.10.1941). 

132 NBB, Archief, Contentieux, dossier Miomandre: brief Marcq aan Goffin, 15.11.1941. 
133 NBB, Archief, Contentieux, dossier Miomandre, annex 130: brief Goffin aan de Boisanger, 

17.11.1941. 
134 BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/79, or belge: brief Kauch 

aan Bolgert, 18.11.1941. 
135 BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/79, or belge: Bolgert, nota 

(visite de M. Frère) 16.12.1941. 
136 BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/79, or belge: brief Kauch 

aan Bolgert, 13.12.1941. 
137 Freiburg im Breisgau, Militär Archiv, Militärverwaltung, dossier RW 36/277: Hofrichter, 

Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-1944, deel 1, 
p. 96. 

138 Voor wat hierna volgt, zie het gedetailleerde overzicht van P. Kauch: NBB, Archief, 
Studiedienst, 8, dossier 01.02.01.70 (A 240/5, s.f. 1): note relative aux rapports entre la BNB et 
le Grand-Duché et principalement au dépôt d’or confié à la première par la Caisse 
d’Epargne du Luxembourg (note de Kauch de septembre 1942). Hiernavolgend aangeduid 
met ‘Note de Kauch’. 

139 Note de Kauch: brief Kirchen aan Janssen, 31.04.1940. 
140 Note de Kauch: brief Janssen aan Spaarkas, 05.09.1940. 
141 Note de Kauch: memorandum Goffin, 18.08.1940. 
142 Note de Kauch: brief Janssen aan Spaarkas, 20.09.1940. 
143 Note de Kauch: brief Schroeder aan Janssen, 05.02.1941. 
144 NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 9.5.5./ s.f. 2: note de E. Miomandre (livraison 

de l’or détenu pour compte de la Caisse d’Epargne du Grand-Duché de Luxembourg), nota 
21.02.1941. 

145 Ingenbleek, op dat ogenblik waarnemend gouverneur, schrijft, ter zelfverdediging voor het 
plaatsen van zijn handtekening onder de brief van 11 juli 1941, het volgende: ‘M. Van 
Nieuwenhuyse est venu me faire signer une lettre….qui, m’a-t-on informé, continuait la procédure engagée 
par Janssen - lettre rédigée par M. Charles (van de dienst Contentieux) d’accord avec Maître Marcq - et 
procédure dilatoire pour laisser éventuellement à la Banque de France la responsabilité d’une remise’ (NBB, 
Archief, SD, papieren Ingenbleek, rapports 1.1, s. f. 1: brief Ingenbleek aan Theunis, 
28.09.1944). 

146 NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 9.5.5, s. f. 2: note de E. Miomandre (livraison 
de l’or détenu pour compte de la Caisse d’Epargne du Grand-Duché de Luxembourg), nota 
21.02.1941. 

147 Note de Kauch: brief Janssen aan de Boisanger, 17.04.1941; NBB, Archief, SD, papieren 
Ingenbleek, rapports 1.1, s. f. 1: brief Theunis aan Ingenbleek, 28.09.1944. Janssen lichtte de 
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regentenraad in over zijn brief aan de Banque de France, waartegen geen verzet rees: NBB, 
Archief, RR, 23.04.1941. 

148 De inhoud van de brief van de Spaarkas aan de Banque de France met het verzoek tot 
restitutie van het goud was al besproken in de vergadering van het directiecomité van de 
Bank op 14 april 1941: NBB, Archief, DC, 14.04.1941. 

149 Note de Kauch: brief de Boisanger aan Janssen, 13.05.1941; brief de Boisanger aan Goffin, 
18.08.1941; brief Hofrichter aan Berger, 18.06.1941. 

150 Note de Kauch: brief  Schroeder aan gouverneur NBB, 11.06.1941. 
151 Note de Kauch: brief Ingenbleek aan Schroeder, 20.06.1941; brief Berger aan von Becker, 

23.06.1941. 
152 Note de Kauch: brief Kerschen aan gouverneur NBB, 02.07.1941. 
153 Dit waren de beschuldigingen die de Belgische regering en de nieuwe leiders van de Bank na 

de Bevrijding aanvoerden tegen de handelwijze van de Bank tijdens de oorlog in verband 
met het Luxemburgse goud (zie hoofdstuk 22). Voor de kwestie van de bevoegdheid, zie: 
NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier 01.02.01.70 (A 320/5): nota Rolin, 29.05.1943. 

154 Kauch had aanvankelijk Goffin aangeduid als ondertekenaar van de brief, maar Goffin was 
op dat moment nog niet tot gouverneur benoemd. Het was waarnemend gouverneur 
Ingenbleek die in de tussenperiode alle officiële stukken tekende. Kauch zette zijn vergissing 
recht in een brief van 26.09.1944: NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek, rapports 1.1, s. f. 
1: brief Kauch aan een niet met naam genoemd directeur van de Bank, 26.09.1944. 

155 Note de Kauch: telegram de Boisanger aan Goffin, 25.07.1941. Zie ook: BdFr, Archief, 
Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: entretien avec M. Schroeder 
(Luxembourg) à la Banque de France, 21.07.1941; Direction de la documentation, dossier 
1397.1994.01/79, or belge: visite de M.K., 25.07.1941. 

156 Note de Kauch: telegram de Boisanger aan Goffin, 25.09.1941. 
157 Note de Kauch: brieven Goffin aan de Spaarkas, 11.12.1941, 08.01.1942, 21.04.1942, 

6.10.1942. De brief van 16 juni 1942, waarin de Bank ontheven werd van haar 
verantwoordelijkheid, kwam niet ter bestemming. Pas op 5 november 1942 overhandigde 
von Becker een kopie er van aan de Bank. 





 

 

Hoofdstuk 12 
 

IN  DE  SCHADUW  VAN  JANSSENS OVERLIJDEN 
 
 
 

‘Il fallait accepter le statu quo pour éviter de le figer de façon définitive ’ 
(R. Fritsch-Bournazel, L'Union Soviétique et les Allemagnes, p. 175) 

 
 
 
 
Het probleem van de opvolging 
 
 Het overlijden van gouverneur en voorzitter Janssen op 6 juni 1941 
ontredderde de werking van de Bank en van de Emissiebank ten gronde.  
Iedereen was op de hoogte van zijn gezondheidsproblemen en iedereen 
bewonderde hem ook om de uitzonderlijke wilskracht, waarmee hij de 
handicaps, die ermee gepaard gingen, wist te overwinnen.  Iedereen hoopte, en 
verwachtte stilaan ook, dat dit zo zou blijven.  De actiedrift en de oude 
strijdlust waarmee Janssen, na zijn terugkeer uit Frankrijk, zijn taak als 
gouverneur weer had opgenomen, was mede oorzaak van deze misvatting en 
valse hoop.  Gutts echtgenote, actief in het Rode Kruis, was in België 
achtergebleven en had Janssen in de loop van de zomer 1940 ontmoet.  Bij een 
bezoek aan haar man te Vichy kort daarop, vertelde ze hoe geschrokken ze was 
geweest bij het weerzien.  Volgens haar had Janssen geen jaar meer te leven1.  
Het bericht van Janssens overlijden kwam dus niet helemaal onverwacht, maar 
toch leidde het tot een algemene verslagenheid en tot grote verwarring in de 
leidende kringen in België en niet minder bij de uitgeweken leden van de Bank 
en de regering te Londen en New York. 
 Bij zijn terugkeer te Brussel kreeg Janssen ook psychisch grote klappen 
te verwerken.  Hij had machteloos moeten toezien hoe de repatriëring van het 
goud uit Frankrijk, waarvoor hij zich volledig had ingezet, niet had geleid tot 
het ultieme reddingsplan tegen de door iedereen gevreesde algemene 
hongersnood2.  De repatriëring bleek uit te lopen op een door de bezetter 
opgezette reusachtige goudroof.  Janssen voelde zich diep gekwetst en mede 
verantwoordelijk voor die oneervolle ontwikkeling.  Hij was onvergeeflijk naïef 
geweest te vertrouwen op de elementaire correctheid van een man als von 
Becker.  Hij had de politieke invloed van de Reichsbank totaal fout ingeschat 
en zich te veel gebaseerd op het idee van een onafhankelijke centrale bank, 
alsof daarvoor nog plaats was in een nazi-regime 3.  Prack getuigt hierover: ‘Die 
Auslieferung des belgischen Goldes… an das Reich hat ihn seelisch sehr belastet’ 4.  
Daarop volgde de toenemende kritiek vanuit Londen: ‘Les derniers mois de la vie 
de notre très cher Gouverneur ont été assombris par le fait que des messages transmis par 
Ansiaux lui ont fait croire que Londres considérait son retour comme une espèce de 
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trahison’…  Kauch voegde er nog de volgende bedenking aan toe: … ‘là-bas… 
tout le monde est courageux.  Ici le Gouverneur a été à peu près le seul, avec Plisnier…, à 
tenir tête, jour après jour, à ne céder que sous les coups’ 5. 
 Met Janssen verdween een groot gouverneur, een charismatische figuur.  
Bij zijn heengaan kreeg hij ook vanuit alle kringen het eerbetoon dat hij had 
verdiend.  Bij het In Memoriam tijdens de vergadering van de regentenraad op 
12 juni kwamen Ingenbleek, namens de Bank, en Smeers, namens de Belgische 
overheid, aan het woord: ‘Des hommes de sa valeur, de son caractère et de sa trempe, qui 
osent prendre des responsabilités, même redoutables, sont rares, surtout dans les circonstances 
actuelles…  Dur pour lui-même, il était exigeant pour les autres, mais juste et sans rancune’ 
(Ingenbleek).  ‘Dans l’accomplissement des devoirs qu’il s’était tracé, il a mis trop 
d’ardeur, trop d’acharnement…  La flamme qui l’animait était trop vive pour pouvoir brûler 
longtemps’ (Smeers)6.  Ook na de oorlog bleef Janssens imago in België 
ongeschonden.  Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 
30 juni 1945 prees Maurice Frère, de toenmalige gouverneur, Janssens 
‘incomparables qualités d’esprit et de coeur, son intelligence rayonnante, sa force et sa 
grandeur morale, son sens élevé du devoir social’ 7.  Oud-directeur Cracco sloot zich 
daarbij aan: ‘Janssen était une personnalité forte et se plaisait à assumer seul les 
responsabilités’ 8. 
 Ook de bezettende overheid erkende de uitzonderlijke kwaliteiten van 
de overleden gouverneur.  Prack, het Oostenrijkse lid van het Duitse 
Bankaufsichtamt, bewonderde Janssen zonder meer en betreurde zijn dood: ‘Er 
war der gröszte Verlust Belgiens während der Besatzungszeit.  Ein Mann mit 
hervorragender Intelligenz, mit groszem persönlichen Mut, ich möchte beinahe sagen 
Tapferkeit, in seiner Haltung den Deutschen gegenüber’.  Volgens Prack had 
Hofrichter eveneens een hoge achting voor de gouverneur, hoewel de 
discussies tussen beiden vaak hoog konden oplaaien.  Prack kon de gedachten 
van Hofrichter correct inschatten: hij nam meestal deel aan de discussies en 
genoot Hofrichters vertrouwen.  Von Becker, daarentegen, had het niet voor 
Janssen.  Hij voelde zich, volgens Prack, zowel intellectueel als moreel, de 
mindere en dat lag de man niet9.  Von Becker treurde dan ook niet om 
Janssens overlijden, waarin hij steeds een te sterke tegenstander had gezien. 
 De regeringskringen in Londen waardeerden wel Janssens 
persoonlijkheid maar stonden, zoals al vermeld, mettertijd steeds kritischer 
tegenover zijn beleid.  Zijn houding in de goudkwestie werd hem bijzonder 
kwalijk genomen, het werd hem zelfs als een zeer zware fout aangerekend10.  
Na de oorlog zou er met die vergissingen, wegens het moedig gedrag van de 
gouverneur en de oude vriendschap met Gutt, omzichtig worden omgegaan.  
Of had de regering, zodra ze uit ballingschap terug was, zich dan toch 
gerealiseerd wat ‘verantwoordelijkheid’ onder een bezetting inhield?  In het 
geval van Janssen zeker, maar dat betekende niet dat de regering even 
begrijpend zou staan tegenover de nieuwe gouverneur en sommige directeurs 
van de Bank11. 
 Het overlijden van Janssen bracht onmiddellijk allerlei speculaties op 
gang over de opvolging.  In de Nederlandstalige kranten circuleerden de 
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namen van een reeks oud-ministers, zoals Max-Léo Gérard, Paul Heymans, 
Filip Van Isacker en Albert-Edouard Janssen; daarnaast werden enkele 
universiteitsprofessoren, zoals Gaston Eyskens en Léon-Hugo Dupriez, 
genoemd en ook de naam van Fernand Collin, voorzitter van de Kredietbank 
en hoogleraar te Leuven werd naar voren geschoven12.  De Rexisten wensten 
zelf geen kandidaat voor te dragen maar suggereerden aan het Vlaams-
Nationaal Verbond, indien vanuit die hoek een kandidatuur werd overwogen, 
de mijningenieur Van Eesbroeck, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Gent, 
voor te dragen13.  In Londen circuleerde even de naam van Paul Van Zeeland 
14, maar dit was, gezien de verhouding Van Zeeland-Gutt, een doodlopende 
piste.  Weldra werd te New York vanuit België vernomen dat de oud-ministers 
Heymans en A.-E. Janssen zich bereid hadden verklaard eventueel een 
benoeming te aanvaarden.  Tegelijkertijd was er het bericht dat de functie 
vermoedelijk vacant zou blijven.  Die laatste mogelijkheid droeg de voorkeur 
weg van de regering te Londen15. 
 Intussen werd er te Brussel achter de schermen druk gediscussieerd.  
Vice-gouverneur Ingenbleek, nu waarnemend gouverneur, speelde een centrale 
rol bij de onderhandelingen.  Hij wilde vooral voorkomen dat een 
Duitsgezinde buitenstaander het vacante gouverneurschap zou toegewezen 
krijgen.  In normale omstandigheden werd de gouverneur van de Nationale 
Bank benoemd door de koning, op voorstel van de minister van Financiën.  In 
de huidige oorlogsomstandigheden moest de nieuwe gouverneur echter, naar 
de opvatting van Ingenbleek, benoemd worden door de secretaris-generaal van 
het ministerie van Financiën, met instemming van de opperbevelhebber van 
het bezettende leger 16.  Secretaris-generaal Plisnier was het hiermee eens17. 
 Ingenbleek was volgens Plisnier de aangewezen kandidaat.  Maar hij 
dankte voor het eervolle voorstel en staafde zijn weigering met drie 
argumenten.  Zijn zwakke gezondheid liet hem niet toe een dergelijke zware 
verantwoordelijkheid op zich te nemen.  Zijn echtgenote was bovendien zwaar 
ziek: ze had zo pas een ernstige heelkundige bewerking ondergaan en zou voor 
lange tijd behoefte hebben aan extra verzorging (in feite zou ze enkele dagen 
later overlijden).  Ten slotte zou zijn benoeming tot gouverneur de 
taalverhoudingen in het directiecomité scheeftrekken18. 
 Ingenbleeks voorkeur ging daarom uit naar de benoeming van de 
Franstalige Brusselaar en toenmalige directeur Goffin: indien deze werd 
aangewezen als opvolger van Janssen, eveneens een Franstalige Brusselaar, 
zouden de bestaande taalverhoudingen in het directiecomité minder worden 
verstoord.  Goffin zou dan wel opgevolgd worden door een Nederlandstalige 
directeur, de huidige secretaris van de Bank Jean Van Nieuwenhuyse, maar het 
gouverneurschap zou in Franstalige handen blijven.  Ook Plisnier kon daarmee 
instemmen.  Galopin eveneens: die was immers niet te vinden voor een 
Nederlandstalige kandidaat en was al evenmin te vinden voor de benoeming 
van een bankier uit de concurrentie, zoals M.-L. Gérard, Collin of Heymans.  
In de wandelgangen deed zelfs het gerucht de ronde dat Galopin de 
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kandidatuur van Goffin aan Ingenbleek had opgedrongen omdat hij meende 
Goffin gemakkelijker naar zijn hand te kunnen zetten19. 
 Von Becker en Hofrichter namen ook direct contact op met Ingenbleek.  
De heren van het Militaire Bestuur meenden, zoals Plisnier, dat Ingenbleek de 
aangewezen kandidaat was voor de opvolging.  Maar Ingenbleek kon, om 
persoonlijke redenen, niet op het voorstel ingaan.  Tegelijkertijd wees hij 
directeur Goffin aan als beste kandidaat: hij prees zijn competentie en lange 
bancaire ervaring en benadrukte bovendien de continuïteit die door Goffins 
benoeming in de leiding van de Bank zou gewaarborgd blijven.  Von Becker en 
Hofrichter waren blijkbaar niet erg onder de indruk van de suggestie, want ze 
stelden prompt directeur Berger voor als een beter alternatief: Berger was 
jonger en zou een dynamischer beleid kunnen uitbouwen20. 
 Ingenbleek weerde het voorstel met klem af.  De benoeming van Berger 
zou een slechte indruk maken in de leidende kringen van het land.  Berger was 
destijds door de bezetter als directeur aan de Bank opgedrongen, tegen de 
kandidaat in van de Bank en van de hele financiële en industriële wereld.  Hem 
nu doen benoemen tot gouverneur was onaanvaardbaar: dit zou beschouwd 
worden als een ‘coup de force’ van de bezettende overheid.  Alles wees er 
trouwens op dat secretaris-generaal Plisnier zou weigeren hem voor te stellen 
en dat Ingenbleek en Goffin zich verplicht zouden zien ontslag te nemen.  
Ingenbleek hanteerde ook het argument van de taalverhoudingen: indien 
Goffin als opvolger werd aangewezen, zouden de Franstaligen wel het 
gouverneurschap behouden, maar het directiecomité zou verder zijn 
samengesteld uit drie Nederlandstalige directeurs, namelijk Ingenbleek zelf, 
Berger, en Van Nieuwenhuyse, de huidige secretaris van de Bank, die als 
kandidaat-directeur door de leidende kringen van de Bank en van de financiële 
wereld werd voorgesteld.  Als nieuwe secretaris suggereerde Ingenbleek een 
adjunct-agent van de Bank te Hasselt, Herman Van Damme, een ambtenaar 
met uitgesproken Vlaams-nationalistische sympathieën.  De Duitsers lieten hun 
kandidatuur van Berger vallen en sloten zich bij Ingenbleeks voorstellen aan.  
Op 9 juni kon Ingenbleek op het paleis, aan Capelle, secretaris van de koning, 
de stand van zaken betreffende de opvolging toelichten21. 
 Aan het oorspronkelijke voorstel van Ingenbleek werd echter naderhand 
nog een belangrijke wijziging aangebracht.  Vermoedelijk had Ingenbleek, 
tijdens zijn onderhoud met von Becker en Hofrichter, slechts om 
opportuniteitsredenen Herman Van Damme als kandidaat-secretaris naar 
voren geschoven.  In feite werd Van Damme door de financiële wereld, en 
vermoedelijk ook door de Bank, aangezien als te deutschfreundlich om de 
vertrouwensfunctie van secretaris te kunnen vervullen in het directiecomité 
van de Bank en van de Emissiebank.  Ook hiërarchisch gezien klopte er iets 
niet: Thomas Basyn, secretaris van de Bijbank te Antwerpen, was in dit opzicht 
inderdaad een meer aangewezen kandidaat.  De Bank suggereerde dan ook vrij 
spoedig om de kandidatuur van Van Damme voor de functie van secretaris 
van de Bank en van de Emissiebank in te trekken en ze te vervangen door die 
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van Basyn.  Van Damme zou gepromoveerd worden tot secretaris van de 
Bijbank te Antwerpen. 
 Het Militaire Bestuur ging aanvankelijk akkoord met het voorstel, maar 
liet in het begin van augustus weten dat de kandidatuur van Basyn toch niet in 
aanmerking kon genomen worden.  Het Bestuur had ongunstige informatie 
over hem ontvangen: hij zou bekend staan als een uitgesproken anglofiel, hij 
had klanten aangeraden de Duitse ordonnanties op de deviezen te saboteren en 
was tot aan de invasie correspondent geweest van de Duitsvijandige Zwitserse 
krant Journal de Genève.  Basyn vroeg een onderhoud met de Duitse overheid 
aan om zich te verdedigen, wat hem werd toegestaan.  Hij werd op 18 augustus 
ontvangen door von Becker, Semper en Rommel.  De volgende dag werd het 
veto opgeheven22. 
 Goffin werd op 16 juli 1941 door een besluit van secretaris-generaal 
Plisnier en met instemming van generaal von Falkenhausen benoemd tot 
gouverneur van de Bank23.  De algemene vergadering van 23 augustus 
benoemde Van Nieuwenhuyse tot directeur, ter vervanging van Goffin24.  Op 
25 augustus werd Basyn tot secretaris van de Bank aangesteld25 en Van 
Damme tot secretaris van de Bijbank te Antwerpen26.  Op 3 september, ten 
slotte, werd Goffin, tijdens een buitengewone algemene vergadering van de 
Emissiebank te Brussel, verkozen tot voorzitter.  Van Nieuwenhuyse werd 
aangesteld tot beheerder-directeur, ter vervanging van Goffin, en Basyn tot 
secretaris, ter vervanging van Van Nieuwenhuyse27.  Daarmee was de 
opvolging van Janssen geregeld. 
 
Een nieuw bewind 
 
 Sinds zijn terugkeer uit Frankrijk in juli 1940 had Janssen de Bank en de 
Emissiebank zo goed als alleen in handen gehouden.  De andere directieleden 
hadden nauwelijks enige rol van betekenis gespeeld.  Goffin, in wezen geen 
sterke persoonlijkheid, had zich sinds einde juli 1940 volkomen weggecijferd 
ten gunste van Janssen.  Vice-gouverneur Ingenbleek was in augustus ziek uit 
Frankrijk teruggekomen en zou pas op het einde van 1940 zijn taak op de 
Bank hervatten.  Ook dan hield hij zich volledig op de achtergrond.  Berger, 
ten slotte, was pas in december 1940 benoemd tot directeur van de Bank en tot 
beheerder-directeur van de Emissiebank.  Hij koos aanvankelijk voor een low 
profile, waardoor Janssen hem in een boodschap naar Londen als een ‘directeur 
parfait’ zou aanduiden28. 
 Het overlijden van Janssen bracht een totale ommekeer in de manier 
waarop de Bank werd geleid.  De nieuwe gouverneur Goffin was de antipode 
van zijn voorganger.  Hij schuwde leiding en verantwoordelijkheid en voelde 
zich pas veilig bij een besluitvorming, die collectief door het directiecomité was 
tot stand gekomen29.  Dit gebrek aan leiderschap deed de vergaderingen van de 
directiecomités van de Bank en van de Emissiebank dan ook ontaarden in 
oeverloze, niet altijd hoogstaande, discussies30.  Daarnaast accepteerde Goffin 
als vanzelfsprekend de voogdij van Galopin, die zijn dominerende invloed nu 
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duidelijk via de beheerraad van de Emissiebank liet gelden31.  Ingenbleek, die 
tijdens het interregnum als waarnemend gouverneur meer op de voorgrond 
was getreden, verkoos nu vooral achter de schermen te handelen als éminence 
grise 32.  Zijn goede relaties met Plisnier en zijn uitgebreid netwerk onder meer 
aan het Hof voorzagen hem van een ruime waaier aan inlichtingen, waarover 
weinigen op dat moment beschikten.  Hij had, jammer genoeg, de neiging om 
achter de rug van de gouverneur en van het directiecomité te ageren, een 
handelswijze die Goffin uitermate irriteerde.  Het zou tussen beiden tot 
scherpe spanningen leiden, vooral omdat Ingenbleek zich vaak tegenover 
derden kwetsend uitliet over de persoon en het beleid van de gouverneur33. 
 Berger erfde van Janssen de clearingportefeuille en ook de andere 
bevoegdheden van de dienst Buitenland.  Ten gevolge van deze zware 
verantwoordelijkheid versterkte Berger zijn invloed in het directiecomité en 
werd hij een vooraanstaande medespeler in het bestuur van de Bank en van de 
Emissiebank.  Van Nieuwenhuyse hield zich aanvankelijk op de achtergrond.  
Zijn persoonlijkheid en intellectuele begaafdheden werden door de andere 
leden van het directiecomité, wellicht ten onrechte, niet zeer hoog ingeschat34.  
Toch leverde hij als directeur verdienstelijk werk in de sectoren onder zijn 
verantwoordelijkheid, voornamelijk in het personeelsbeleid.  Na een korte 
inlooptijd toonde hij zich ook actiever in zaken van algemeen bestuur.  Hij 
nam zelfs het voortouw in de harde opstelling tegen de exuberante eisen van 
de bezetter. 
 De geleidelijk hardere opstelling van Van Nieuwenshuyse en ook van 
Berger tegenover het Bankaufsichtamt wekt enigszins verwondering.  Beiden 
waren aanvankelijk door het Bankaufsichtamt als coöperatieve tegenspelers 
aangezien.  Vrij vlug werden de verhoudingen koeler: de Duitse autoriteiten 
zouden zich vergrepen hebben aan de intellectuele kwaliteiten van de beide 
directeurs.  Ook hun vermeende Deutschfreundlichkeit scheen uiteindelijk toch 
niet aan de verwachtingen te beantwoorden35.  In Londen was Bergers 
reputatie in het begin helemaal niet gunstig: de inlichtingen vanuit de 
Antwerpse financiële kringen waren weinig aanmoedigend36.  Daartegenover 
was Basyn, de nieuwe secretaris van de Bank, positiever in zijn oordeel: ‘M. 
Berger, solide anversois, pétri d’un vigoureux bon sens, bon banquier, très ‘matter of fact’, 
sans aucun souci de culture ni de finesse, était en somme une bonne acquisition pour la 
maison’ 37. 
 Kauch werd de privé-secretaris van Goffin, als gouverneur van de Bank, 
maar niet als voorzitter van de Emissiebank38.  Was het een teken van 
wantrouwen van de kring van de bankiers en de industriëlen of van Goffin 
zelf?  Beide veronderstellingen zijn te verdedigen.  Enerzijds beschouwden de 
bankiers en de industriëlen in de beheerraad van de Emissiebank Kauch als een 
man van de Bank, die niet echt achter hen stond39.  Anderzijds meenden 
Goffin en ook de leden van het directiecomité dat gouverneur Janssen een te 
blind vertrouwen had gesteld in een persoon die dat niet ten volle waard was40.  
Hoe het ook zij, Kauchs invloed op het bestuur en zijn impact op het beleid 
van de Bank en van de Emissiebank verminderden duidelijk na de dood van 
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Janssen41.  Daartegenover stegen het prestige en het gezag van Cracco, hoofd 
van de dienst Buitenland, aanzienlijk42.  Zijn indrukwekkende nota’s over de 
ontwikkeling van de clearing en over de monetaire implicaties ervan werden 
een richtsnoer voor de directie.  De Duitsers, van hun kant, waren zeer onder 
de indruk van Cracco's uitzonderlijke intelligentie, zijn brio en zijn open 
strijdlust (‘neben Janssen der beste Verfechter der belgischen Sache’) 43 .  Tijdens 
besprekingen over de clearing of over nieuwe eisen maakte Cracco het de 
Duitsers steeds moeilijk, en toch dachten ze er niet aan hem de laan uit te 
sturen.  Uiteindelijk waardeerden ze zijn polemische vaardigheid.  Zo wist 
Cracco geregeld een zekere matiging in de eisen van de bezetter te 
bewerkstelligen.  De commentaren van Basyn, secretaris van de Bank, over 
Cracco als mens, waren echter bepaald ongunstig: ‘… un grand orgeuil,… une 
griserie d’ambition qui lui fait perdre toute clairvoyance,… vitupérations immodérées, … 
scènes violentes… (satisfactions d’un mauvais penchant)…  M.  Cracco n’a pas hésité à 
violer le secret professionnel, à trahir les secrets du Comité… (et) dans son immensurable 
vanité, ne tolère pas la contradiction’ 44. 
 De dood van Janssen bracht ook aanzienlijke veranderingen mee in de 
machts- en beleidsstructuren van de Bank en van de Emissiebank.  De 
bankiers en de industriëlen, die als stichters van de Emissiebank een 
dominerende invloed in de beheerraad uitoefenden, en in principe dus ook het 
beleid konden bepalen, hadden destijds, bij de terugkeer van Janssen uit 
Frankrijk, een stap achteruit gezet.  Dit was ook maar best, want Janssen was 
geen voorstander van het ‘primus inter pares’ principe, hij was gewoon alleen de 
beslissingen te nemen.  Daarbij genoot Janssen het vertrouwen van de Duitsers 
en tegelijkertijd van de Belgische regering te Londen.  De stichters meenden 
bijgevolg de monetaire politiek van het land zonder zorgen aan hem te kunnen 
toevertrouwen.  Ze beschouwden Janssen bovendien als een betrouwbare 
verdediger van hun belangen zowel bij de bezettende overheid als bij de 
regering te Londen. 
 Janssens overlijden schudde plots de kaarten.  Een nieuwe beleids-
strategie moest worden uitgedokterd.  De stichters-bankiers van de 
Emissiebank gaven hun politiek van afzijdigheid op, namen zelf het roer in 
handen, en indirect ook dat van de Bank.  Van nu af belegden Galopin, M.-L. 
Gérard, A.-E. Janssen, de Munck, Collin en baron de Launoit geregeld aparte 
vergaderingen, samen met het directiecomité van beide banken45.  Ze tekenden 
er de krijtlijnen van het beleid uit, die daarna ter discussie en ter goedkeuring 
werden voorgelegd aan de regentenraad van de Bank en aan de voltallige 
beheerraad van de Emissiebank, waarin ook de Duitse commissaris von Becker 
en secretaris-generaal Plisnier zitting hadden.  Galopin was de sterke man in de 
nieuwe machtsconstructie van beide banken, gouverneur en voorzitter Goffin 
kwam duidelijk op de tweede plaats en de discussies in de raden waren in feite 
een zuivere formaliteit geworden46. 
 De nieuwe beleidsstructuur in de Emissiebank en in de Bank wijzigde 
bovendien de verhoudingen tussen de bancaire kringen en de secretarissen-
generaal.  Die wijziging deed zich voor op twee niveau’s.  Op een eerste niveau 
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wijzigde zich de verhouding tussen Plisnier en de bankiers wegens een 
toenemend verschil in hun strategische opstelling tegenover de bezetter.  
Janssen had steeds nauw samengewerkt met secretaris-generaal Plisnier.  
Beiden hadden voor dezelfde doelstellingen gevochten: een vermindering van 
de bezettingskosten, het behoud van een enkelvoudige Belgische geldcirculatie, 
en het verwerven van deviezen om het voedseltekort op te vangen en de 
nationale economie van de nodige grondstoffen te voorzien.  De doelstellingen 
van Galopin en van de andere bankiers waren tijdens die periode niet 
verschillend: de politiek van werkhervatting sloot immers nauw aan bij wat 
Janssen en Plisnier voor ogen hadden. 
 Na de dood van Janssen verzwakte echter de samenwerking tussen de 
Emissiebank en het ministerie van Financiën en ging hun aandacht 
verschillende wegen uit.  Plisnier voelde zich minder betrokken bij de politiek 
van werkhervatting.  Zijn hoofdbekommernis ging uit naar een vermindering 
van de bezettingskosten, zelfs al moest dit gebeuren door een verschuiving van 
de bezettingslasten naar de sector van de clearing.  De prioriteiten van Galopin 
en van de Emissiebank gingen juist de andere richting uit: de stichters-bankiers 
wilden de betalingen langs de clearing steeds meer beperken tot het regelen van 
correcte handelstransacties en trachtten alle betalingen van politieke aard of 
met een dubieus commercieel karakter af te schuiven naar de bezettingskosten.  
De onderlinge verstandhouding en solidariteit tussen de Belgische overheid en 
de Emissiebank begonnen barsten te vertonen, die zouden eindigen in een 
dramatische kloof tussen beide leidinggevende organen in het land47. 
 Op een tweede niveau was de verandering niet minder diepgaand.  De 
machtspositie van Plisnier verloor in het geheel van de Belgische administratie 
aan impact ten voordele van zijn collega, Leemans, secretaris-generaal van het 
ministerie van Economische Zaken48.  Die ontwikkeling was vooral te wijten 
aan een wijziging in de houding van het Duitse Militaire Bestuur, maar miste 
haar effect niet op de houding van de bankiers-industriëlen en van de 
Emissiebank tegenover Plisnier.  Zodra de bestuurlijke organisatie van het land 
weer min of meer behoorlijk werkte, begon het Militaire Bestuur een grotere 
belangstelling te tonen voor de economie, met het doel de Belgische industrie 
optimaal in te schakelen in de Duitse oorlogsinspanning.  Leemans was reeds 
in augustus 1940 aangesteld als secretaris-generaal van het ministerie van 
Economische Zaken, een duidelijke deutschfreundliche benoeming.  Hij 
organiseerde in België met succes het Duitse systeem van de Warenstellen en 
hun Gruppen, wat hem meteen tot ‘de’ man van het Militaire Bestuur maakte. 
 De nieuwe in het kader van dit systeem ontstane organisaties begonnen 
de industriële bestellingen voor Duitsland te verdelen onder de Belgische 
ondernemingen en voorzagen die bovendien van de nodige grondstoffen.  
Galopin en zijn collega’s stonden aanvankelijk zeer wantrouwig tegenover het 
nieuwe, Duitsgekleurde, industriële dirigisme, maar beseften geleidelijk dat ze 
er moeilijk omheen konden, wilden ze hun eigen economische agenda 
realiseren.  Ze zagen ook dat hier een middel voor het grijpen lag om de 
verantwoordelijkheid voor mogelijke economische collaboratie door 
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‘individuele’ ondernemingen over te dragen naar onpersoonlijke organisaties 
binnen het systeem van de Warenstellen.  Moet ook hier een antwoord gezocht 
worden waarom Leemans, aanvankelijk de odd man out, uiteindelijk toch een 
gewaardeerd gehoor vond bij het financiële establishment te Brussel49? 
 De toenemende invloed van de stichters-bankiers op het beleid van de 
Emissiebank en van de Bank creëerde een gevoelen van onbehagen, ja zelfs 
van wantrouwen, bij de beheerders en regenten, die niet behoorden tot de 
gesloten kring van de club van de gezaghebbende bankiers.  Maurice Frère, 
voorzitter van de Bankcommissie sinds 1938, en op het einde van 1940 - op 
voorstel van Janssen - verkozen tot beheerder in de Emissiebank, was een van 
de eersten om de pertinente vragen te stellen, waarop velen van zijn collega’s 
wachtten.  Hoewel het Bankaufsichtamt de taken van de Bankcommissie voor 
een groot deel had overgenomen, had Frère, wegens zijn sterke persoonlijkheid 
en mede dankzij de contacten met zijn vriend Prack, die hem van de 
onontbeerlijke inside information voorzag, zijn autoriteit in de financiële wereld 
weten te handhaven. 
 Tijdens een vergadering van de beheerraad van de Emissiebank, op 
20 augustus 1941, vroeg Frère het woord om drie belangrijke problemen aan 
de orde te stellen50.  In de eerste plaats stelde Frère een vraag over de 
verantwoordelijkheid van de beheerders.  Volgens de statuten moesten de 
beheerders de directie ‘adviseren’ bij het uitoefenen van hun taak.  Om hun 
opdracht naar behoren te vervullen moesten de beheerders echter kunnen 
beschikken over uitvoerige en correcte informatie.  Dit was, volgens Frère, niet 
het geval.  Die deficiëntie was niet zo moeilijk te overkomen, maar wat met het 
probleem van de grenzen en de inhoud van de verantwoordelijkheid: waar 
begon en waar eindigde de adviesopdracht van de beheerders?  Hoe moest hun 
verantwoordelijkheid worden begrepen?  Naar Frère's mening was die 
verantwoordelijkheid onduidelijk vastgelegd in de statuten en moest hierover 
meer klaarheid komen. 
 Frère stelde voor om de juridische adviseurs van de Emissiebank 
hierover te consulteren.  Dit gebeurde effectief.  Vrij vlug, op 4 september, 
bracht meester Marcq zijn advies uit, maar het bracht niet de verwachte 
opheldering.  Volgens Marcq had het college van beheerders, statutair gezien, 
slechts beslissingsmacht over het goed- of afkeuren van de balans.  Voorts 
waren de beheerders slechts verplicht als college te beraadslagen en bij gewone 
meerderheid te beslissen over het geven van advies aan de voorzitter van de 
Emissiebank.  Was de ‘burgerlijke’ aansprakelijkheid van de beheerders dus erg 
beperkt en gold ze slechts tegenover de Emissiebank, en niet tegenover derden 
of tegenover de natie als zodanig, de ‘morele’ verantwoordelijkheid van 
diegenen die het lidmaatschap van de beheerraad hadden aanvaard, bleef 
onaangetast.  Het inschatten van die verantwoordelijkheid behoorde echter, 
naar de mening van de jurist, tot het domein van het persoonlijke geweten51. 
 Frère wees ook nog op twee andere dringende problemen.  Een eerste 
ging over het kapitaal van de Emissiebank.  Het kapitaal was slechts volgestort 
tot een bedrag van 30 miljoen Belgische frank, terwijl de verplichtingen van de 
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Emissiebank tegenover de Bank voor de ontvangen bankbiljetten in hoofdzaak 
werden gedekt door een vordering op de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn, in 
Duitse marken, ten belope van 3,8 miljard Belgische frank.  Hierbij mocht niet 
uit het oog worden verloren dat het ministerie van Financiën slechts een 
garantie van 1,5 miljard Belgische frank had toegekend.  De verplichtingen van 
de Emissiebank hadden dus zelfs geen voldoende waarborg, wat betekende dat 
de Bank zich in een zeer precaire situatie bevond.  De genomen risico’s waren 
volkomen in strijd met de elementaire regels van een gezond bankbeheer. 
 Het laatste door Frère ter discussie gebrachte probleem betrof de 
clearingprocedure.  Het probleem verdiende inderdaad bijzondere aandacht 
wegens de stijging van het Belgische tegoed op Duitsland.  Volgens Frère was 
het te betreuren dat de Emissiebank slechts a posteriori  kon controleren in 
hoeverre haar uitbetalingen in Belgisch geld voor de buitenlandse tegoeden 
betrekking hadden op aanvaardbare transacties.  Frère suggereerde daarom een 
betere samenwerking tussen het ministerie van Financiën, het ministerie van 
Economische Zaken, de Verrekendienst en de Emissiebank.  Die 
samenwerking zou de controle heel wat doeltreffender kunnen maken52. 
 Galopin en M.-L. Gérard, de twee leiders van de groep van de stichters-
bankiers, meenden hierop te moeten reageren.  Galopin had het vooral over de 
kwestie van de verantwoordelijkheid: geen splitsing tussen beheerraad en 
directiecomité.  De verantwoordelijkheid moest gedragen worden in een geest 
van samenwerking tussen beide.  M.-L. Gérard had het over de kwestie van het 
risico.  In feite kon het tegoed van de Emissiebank op de Deutsche 
Verrechnungskasse worden beschouwd als een krediet aan die instelling en was 
het, volgens de statuten, de taak van de beheerraad hierover advies uit te 
brengen aan de directie.  Volgens Gérard was de beheerraad bijgevolg nauw 
betrokken bij de besluitvorming in de Emissiebank53. 
 Frère spaarde ook later zijn kritiek niet op het beleid van de 
Emissiebank.  In januari 1942, bij de bespreking van de balans en van de 
verlies- en winstrekening voor het jaar 1941, merkte hij op dat de 
inkomstenrubriek ‘Disconto, wissel en interesten’ helemaal de lading niet 
dekte: het gros van de ontvangsten was immers afkomstig van commissies op 
de clearingoperaties, namelijk op de stortingen in België ten gunste van het 
buitenland en op de uitbetalingen in Belgisch geld voor tegoeden op het 
buitenland54.  De terminologie van de rubriek werd op zijn aandringen daarom 
gewijzigd in ‘Commissies, disconto, wissel en interesten’ 55.  Voorts zou Frère 
in februari 1942 nog verder kritiek leveren op de bereidheid van de 
Emissiebank om bepaalde uitbetalingen in Belgisch geld, zij het op bevel van 
de Duitse overheid, uit te voeren zonder hierover de nodige toelichtingen te 
hebben verkregen56. 
 
Goffins benoeming en het buitenland 
 
 Het overlijden van Janssen genereerde ook veranderingen buiten het 
bezette gebied.  Het bericht wekte in de eerste plaats grote beroering in de 



In de schaduw van Janssens overlijden 

 

323 

kringen van de Belgische regering te Londen die, niettegenstaande haar scherpe 
kritiek op sommige van zijn beleidsdaden, haar vertrouwen in Janssen als 
gouverneur had behouden.  Goffin, daarentegen, genoot geen zelfde prestige 
en dus ook geen onverdeeld vertrouwen.  Toen hij als gouverneur van de Bank 
en voorzitter van de Emissiebank steeds meer onder de invloed bleek te 
komen van de stichters-bankiers en zich bovendien niet genoeg wist af te 
zetten tegen de eisen van het Militaire Bestuur, werd de kritiek vanuit Londen 
op zijn persoon en op zijn beleid met de dag scherper57. 
 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden verliep juist op 
dat ogenblik het proces dat in New York tegen de Banque de France was 
ingespannen niet naar wens.  Het irriteerde de Belgische regering in Londen 
uitermate dat de bevoegdheid van de vertegenwoordigers van de Bank buiten 
België, om dit proces in naam van de Bank in te leiden, stelselmatig door de 
Amerikaanse autoriteiten ter discussie werd gesteld58.  De schuld hiervoor lag 
zeker niet direct bij Goffin, maar indien hij het gouverneurschap niet had 
aangenomen, zou de Bank zich in het buitenland duidelijker hebben kunnen 
profileren. 
 Op 27 november 1941 vaardigde de regering te Londen dan ook een 
wetsbesluit uit, waarbij ze de legaliteit van Goffins benoeming betwistte en ze 
Georges Theunis, gevolmachtigd minister te New York, tot gouverneur van de 
Bank benoemde.  Het directiecomité van de Bank, samengesteld uit 
Baudewyns en Ansiaux, werd hierbij ook officieel te Londen geïnstalleerd59.  
Het bericht wekte vanzelfsprekend grote opschudding in de Bank te Brussel.  
Het directiecomité consulteerde onmiddellijk meester Marcq.  Die verklaarde 
dat de benoeming van Goffin en van de Brusselse directeurs in 
overeenstemming met de wet en met de statuten van de Bank tot stand was 
gekomen, maar dat de regering te Londen, de enige erkende Belgische regering, 
het recht had bij wetsbesluit deze benoemingen te verbreken.  Theunis was 
bijgevolg vanaf 27 november de enige wettige gouverneur van de Bank, het 
Londense directiecomité het enige wettige beleidsorgaan.  Tegelijkertijd 
meende meester Marcq echter dat Goffin en zijn Brusselse directiecomité als 
‘zaakvoerders ad interim’ het dagelijks bestuur van de Bank in België konden 
voortzetten, zonder zich in de illegaliteit te plaatsen60.  In hoofdstuk 15 zal op 
de Londense beslissing en op de gevolgen daarvan uitvoeriger worden 
ingegaan. 
 De Londense beslissing van 27 november leidde eveneens tot 
verwarring in de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) te Bazel61.  Deze 
instelling was in 1930 opgericht naar aanleiding van de akkoorden rond het 
plan-Young en zou de financiële operaties beheren die gepaard gingen met de 
herschikking van de Duitse herstelbetalingen.  Statutair moest de BIB haar 
beleggingen verrichten in munten die voldeden aan de voorwaarden van de 
gouden standaard of van de goudwisselstandaard.  Op het einde van de jaren 
dertig kwamen hiervoor nog slechts enkele munten in aanmerking.  De 
Belgische munt was een van die weinige, zodat de BIB een deel van haar 
liquiditeiten begon te beleggen in kortlopende Belgische schatkistcertificaten, 
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de zogenaamde bons-Mendelssohn, betaalbaar en terugbetaalbaar in Hollandse 
gulden, want uitgegeven door bemiddeling van het Amsterdamse huis 
Mendelssohn.  Later kwamen er nog nieuwe beleggingen in Belgische 
certificaten bij, eveneens in Hollandse gulden, door bemiddeling ditmaal van 
de huizen Pierson en Beyersdorf-Terlinck.  Einde augustus 1939, aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, bevatte de portfolio van de BIB een 
aanzienlijk aantal Belgische schatkistcertificaten, namelijk voor een totaal 
bedrag van 12,65 miljoen Hollandse gulden, aflosbaar op 29 mei 194062. 
 Inmiddels was het Duitse leger België binnengevallen, was de Belgische 
regering naar Frankrijk en later naar Londen uitgeweken en was het land 
volledig bezet.  Minister van Financiën Gutt liet vanuit Frankrijk aan de BIB 
weten dat de regering in de onmogelijkheid verkeerde de schatkistcertificaten 
op hun vervaldag af te lossen en de interesten uit te betalen.  De vervaldatum 
werd, wegens de uitzonderlijke oorlogsomstandigheden, met drie maanden 
verschoven.  Wanneer het zover was, bevond Gutt zich te Londen, in het 
gezelschap van minister van Koloniën De Vleeschauwer, maar voorlopig nog 
zonder regering.  Een schuldaflossing of zelfs interestbetalingen waren in de 
gegeven omstandigheden opnieuw uitgesloten.  Zelfs nadat de Belgische 
regering zich te Londen had gereorganiseerd, werden de aflossingen en 
interestbetalingen met betrekking tot de bons-Mendelssohn noodgedwongen 
verder uitgesteld.  De regering nam zelfs de beslissing alle aflossingen van de 
Belgische buitenlandse schuld op te schorten tot na de oorlog.  In zijn brief 
van 22 oktober 1940 aan de BIB liet Gutt daarbij weten dat de regering geen 
uitzondering zou maken, zeker niet ‘when an institution dominated by enemy interests 
is concerned’ 63.  Gutt was blijkbaar niet erg met de BIB ingenomen. 
 De BIB van haar kant was ook niet zeer ingenomen met de Belgische 
beslissing.  Haar beleggingen in kortlopend Belgisch staatspapier vormden een 
aanzienlijk deel van haar liquiditeiten, die nu bevroren waren of zelfs misschien 
voor goed verloren.  Ook de insinuerende toon van Gutts brief viel niet in 
goede aarde.  In de verdere briefwisseling is de irritatie aan beide zijden dan 
ook duidelijk merkbaar64.  De BIB gaf echter niet op.  In december 1940 
trachtte haar voorzitter Thomas H. McKittrick, via Amerikaanse bemiddeling, 
nog een compromisoplossing te bereiken: de BIB was bereid een consolidatie 
van de schatkistcertificaten tot na de oorlog te aanvaarden, maar wenste toch 
dat de vervallen en nog te vervallen interesten regelmatig zouden worden 
uitbetaald tijdens de lopende oorlogsperiode.  De betalingen zouden 
geschieden vanuit de goudvoorraad, die de Bank onder dossier bezat bij de 
Federal Reserve Bank te New York.  McKittricks poging liep op niets uit.  
Gutt stelde als voorwaarde dat de BIB geen dividenden meer zou uitbetalen 
aan de Belgische aandeelhouders, namelijk aan de Bank en de enkele 
particuliere banken-aandeelhouders te Brussel.  Die voorwaarde was 
onaanvaardbaar, daar de BIB meende haar verplichtingen tegenover de 
aandeelhouders te moeten nakomen, ook tijdens de oorlogsperiode65.  Ten 
einde raad besloot McKittrick op 15 mei 1941 zich te wenden tot gouverneur 
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Janssen te Brussel, die met toestemming van Gutt, dus in alle legaliteit, de zetel 
van de Bank opnieuw naar België had overgebracht66. 
 De ommekeer in de houding van de BIB had zijn logica.  De BIB had 
verplichtingen tegenover de Bank en tegenover bepaalde Belgische particuliere 
banken omdat ze samen in het bezit waren van 19.772 BIB-aandelen op een 
totaal van 200.400.  De gouverneur van de Bank zetelde ex officio in de 
beheerraad van de BIB.  Galopin, als vertegenwoordiger van de particuliere 
aandeelhouders, was eveneens lid67.  De Belgische aandeelhouders hadden 
recht op een uitkering van dividend in een goudconvertibele munt en allen 
hadden op dat ogenblik hun zetel in België.  Het was dan ook normaal dat de 
BIB een oplossing van het probleem in België zocht. 
 Toen voorzitter McKittrick op 15 mei 1941 contact opnam met Janssen, 
stelde hij de vraag of de verplichting tot uitkering van de dividenden niet kon 
worden aangewend, via een compensatie-formule, voor het aanzuiveren van de 
schuld van de Belgische Schatkist tegenover de BIB.  Ook secretaris-generaal 
Plisnier ontving een analoog schrijven68.  Janssen en Plisnier reageerden 
blijkbaar positief, maar wensten hun eventuele goedkeuring - Janssen daarbij in 
samenspraak met Galopin - aan een aantal voorwaarden te verbinden: onder 
meer een verlaging van de interestvoet van 4 naar 3 procent, de integratie van 
de kwestie van de bons-Mendelssohn in een globale regeling van Belgiës 
uitstaande buitenlandse staatsschuld, een regeling die ook de bezettingskosten 
in aanmerking moest nemen, en ten slotte een vrije beschikking over de in 
Bazel uit te betalen goudconvertibele deviezen. 
 De voorwaarden leken te hoog gegrepen.  Om tot een oplossing te 
komen riep de directie van de BIB de bemiddeling in van de Reichsbank en 
van het Duitse ministerie van Financiën.  De onderhandelingen vorderden 
slechts moeizaam69.  Galopin, Janssen en zijn opvolger Goffin hielden 
aanvankelijk aan de oorspronkelijke eis vast dat de Belgische aandeelhouders 
vrij moesten kunnen beschikken over de goudconvertibele deviezen, die hen in 
Zwitserland toekwamen.  Uiteindelijk konden ze die eis niet waarmaken.  Ook 
op de andere voorwaarden werd niet echt positief ingegaan.  Op 22 augustus 
1941 kwam een akkoord tot stand, volledig conform met de wensen van de 
BIB.  Het ministerie van Financiën te Brussel verklaarde zich bereid om de 
vervallen interesten betreffende de bij de BIB uitstaande schatkistcertificaten 
uit te betalen aan de Bank in Belgische munt.  In ruil daarvoor was de Bank 
bereid deze betalingen te gebruiken om, voor rekening van de BIB, de 
verschuldigde dividenden in Belgische munt uit te keren aan de Belgische 
aandeelhouders. 
 Een nieuw feit deed zich echter voor wanneer de Belgische regering in 
ballingschap bij besluitwet van 27 november 1941 de zetel van de Bank van 
Brussel naar Londen overbracht, de benoeming van Goffin tot gouverneur 
nietig verklaarde en Theunis als gouverneur aanstelde.  Twee weken voordien 
had Gutt al aan McKittrick laten weten dat de kwestie van de interesten op de 
Belgische schatkistbons (de zogenaamde bons-Mendelssohn) en de kwestie van 
de dividenden, verschuldigd door de BIB aan de Bank, uitsluitend met de 
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Belgische regering en met de Bank te Londen moesten worden besproken en 
geregeld70. 
 McKittrick antwoordde op 5 december 1941 dat hij bereid was de 
discussie over beide kwesties met Gutt herop te nemen, bij voorkeur in 
Portugal, maar herhaalde zijn voorstel van een jaar voordien, namelijk een 
consolidatie van de bons tot na de oorlog en het betalen van de vervallen en 
nog te vervallen interesten vanuit de goudvoorraad van de Bank te New York.  
Verder stelde hij dat de BIB haar contacten met België niet volledig kon 
verbreken: aan de particuliere aandeelhouders in België moesten immers 
dividenden worden uitbetaald en wanneer Belgische belangen aan de orde 
waren moesten de Belgische beheerders worden geraadpleegd: Goffin, sinds 
zijn benoeming tot gouverneur, en Galopin, zoals hoger al gezegd71.  Het 
overbrengen van de zetel naar Londen en de benoemingskwestie waren, naar 
de opvatting van de BIB, in de eerste plaats geïnspireerd door politieke 
overwegingen, waarover de BIB, gezien haar neutrale opstelling tijdens de 
oorlog en de gebrekkige informatie van het ogenblik, geen uitsluitsel kon 
geven: de argumenten, die door de Bank te Brussel en te Londen werden 
gehanteerd om ieder hun legitimiteit te bewijzen, leken op het eerste zicht 
trouwens beide valabel.  De BIB loste haar probleem daarom op door in de 
toekomst alle documenten door te sturen naar de twee gouverneurs en door 
alle beslissingen over benoemingen en over beschikkende maatregelen met 
betrekking tot de Bank voorlopig te schorsen tot de kwestie van de legitimiteit 
een definitieve ontknoping had gekregen72. 
 Gutt ging niet akkoord met McKittricks voorstellen van 5 december en 
liet het BIB-dossier voorlopig aanslepen totdat hij in de lente 1942 kennis 
kreeg van de regeling van 22 augustus 1941 tussen de BIB en de Bank te 
Brussel, waarbij werd overeengekomen de uitbetaling van het dividend aan de 
Bank en aan de particuliere aandeelhouders en de uitbetaling van interesten aan 
de BIB te organiseren via een onderlinge compensatie te Brussel.  Gutt 
wijzigde nu zijn strategie73.  Hij drong aan op een overeenkomst tussen de BIB 
enerzijds, de Belgische regering en de Bank te Londen anderzijds.  Na 
wederzijdse uitwisseling van brieven stelde Gutt vast dat er tot oplossing van 
het probleem uiteindelijk twee alternatieven ter discussie stonden: ofwel 
zouden de BIB en de Belgische regering (deze laatste via de Bank te Londen) 
alle sinds 1940 verschuldigde dividenden en interesten in dollars doen 
overschrijven respectievelijk op de goudrekeningen van de BIB en van de Bank 
bij de Federal Reserve Bank te New York, zonder de Brusselse 
compensatieregeling van 22 augustus 1941 er bij te betrekken (Gutts 
standpunt); ofwel zou bij die overschrijvingen met de compensatieregeling 
worden rekening gehouden (het standpunt van de BIB)74. 
 Pas in de loop van 1943, nadat McKittrick in februari te New York 
persoonlijk met Theunis had onderhandeld75, kwam een oplossing tot stand, 
die zowel door Gutt als door McKittrick kon worden onderschreven.  De 
Belgische bons-Mendelssohn werden geconsolideerd tot na de oorlog.  De 
betaling van de interesten aan de BIB, zoals ook de betaling van de BIB-
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dividenden aan de Bank, zouden in dollars via de Federal Reserve Bank te New 
York worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de Brusselse 
compensatieregeling van 22 augustus 1941.  Verder ging Gutt akkoord dat de 
BIB de uitbetaling van dividenden aan de privé-aandeelhouders in België zou 
voortzetten.  Te dien einde zou de BIB ten belope van het uit te betalen bedrag 
bons-Mendelssohn uit haar portefeuille ter verzilvering mogen aanbieden bij 
de Schatkist te Brussel.  Om de nodige liquiditeiten te verkrijgen zou de 
Schatkist een beroep doen op voorschotten van de Bank te Brussel76.  Op 29 
oktober 1943 gaf Gutt groen licht voor een overschrijving van 331.512 
Amerikaanse dollar van de goudrekening van de Bank naar die van de BIB bij 
de Federal Reserve Bank te New York: van het bedrag van 543.328 dollar, dat 
verschuldigd was aan de BIB voor de sinds 1940 vervallen interesten, werd 
211.816 in mindering gebracht als tegoed van de Bank voor de door de BIB 
sinds 1940 aan haar uit te keren dividenden77.  Tegelijkertijd bood de BIB 
enkele bons-Mendelssohn ter verzilvering aan te Brussel ter uitbetaling van het 
dividend aan de particuliere aandeelhouders.  Hierdoor daalde het totaal van de 
bons-Mendelssohn, die de BIB in portefeuille had, van 12,65 naar 12,1 miljoen 
Hollandse gulden78. 
 Al einde september 1944, onmiddellijk na de bevrijding van het land, 
reisde Marcel Van Zeeland naar Brussel om contact op te nemen met de zopas 
uit Londen teruggekeerde regering en directie van de Bank.  Het doel van zijn 
reis was een definitieve regeling te zoeken voor de kwestie van de bons-
Mendelssohn en van de dividenden.  Van Zeeland werd door Theunis en 
andere directieleden van de Bank ontvangen, daarna ook door Gutt en Smeers.  
De ontvangst was aanvankelijk koel, maar na zijn toelichtingen over de door 
de BIB tijdens de oorlog gevoerde politiek van strikte neutraliteit, wist Van 
Zeeland de stemming toch geleidelijk ten goede te doen keren79.  Bij een 
volgende reis naar Brussel, van 16 december 1944 tot 4 januari 1945, kon hij 
zelfs de hele kwestie van de bons en dividenden op een gunstige wijze 
afhandelen: een bevredigende oplossing werd gevonden voor de terugbetaling 
van de bons en voor de tweemaal betaalde dividenden en interesten 
betreffende de periode 1940-194180.  Maurice Frère, die intussen tot 
gouverneur was benoemd, was zeer instrumenteel bij het tot stand komen van 
die regeling en verzoening.  Hij werd ex officio lid van de beheerraad van de 
BIB, met Ansiaux als ‘alternate’.  Aanvankelijk werd gedacht aan A.-E.  
Janssen, voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken, als 
vertegenwoordiger van de particuliere aandeelhouders in de beheerraad van de 
BIB, maar Frère droeg uiteindelijk Gutt voor81.  Frère zelf zou weldra 
voorzitter worden van de beheerraad en een cruciale rol spelen bij de 
naoorlogse heropleving van de BIB als internationale instelling en als informele 
ontmoetingsplaats van de Europese centrale bankiers. 
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De eerste grote ontgoochelingen 
 
 Begin 1941 deed het gerucht de ronde dat bepaalde beleidskringen te 
Berlijn het plan hadden opgevat om België, Nederland en Noord-Frankrijk 
volledig te integreren in de Duitse economie bij middel van een tolunie, 
gepaard gaande met of gevolgd door een monetaire unie82.  Het gerucht ging 
ook dat Hofrichter, de sterke man van het Bankaufsichtamt te Brussel, volledig 
voor dit plan gewonnen was 83.  Een dergelijke politiek van Gleichschaltung, zo 
meenden de bankiers en de ondernemers, zou catastrofaal zijn voor het land: 
de monetaire, industriële en financiële autonomie van België zou er volkomen 
door worden vernietigd. 
 Galopin vertrok begin april 1941 in het geheim naar Berlijn om via zijn 
relaties in de bankwereld meer informatie over het plan in te winnen en om te 
trachten de uitvoering ervan, wat België betrof, tegen te houden84.  In de 
thuisbasis wist hij zich vrij goed gedekt.  Hij kon rekenen op de steun van het 
Militaire Bestuur: zowel von Falkenhausen als Reeder waren inderdaad 
uitgesproken tegenstanders van elke vorm van tol- of monetaire unie.  De 
Belgische secretarissen-generaal waren eveneens tegen.  Secretaris-generaal 
Leemans zou einde maart op zijn beurt naar Berlijn reizen om de Duitse 
administratie van het plan te doen afzien.  De Duitse gesprekspartners stelden 
de Belgische bezoekers gerust: de beslissing werd voorlopig aan het Militaire 
Bestuur te Brussel, in deze zaak hun partners, overgelaten.  Galopin en 
Leemans maakten van hun bezoek gebruik om de voordelen van een politiek 
van Auftragsverlagerung, namelijk het plaatsen van Duitse industriële orders in 
België, in het licht te stellen.  Als tegenprestatie zouden de Duitse autoriteiten 
zich moeten verbinden om de emigratie van Belgische arbeid naar Duitsland te 
ontmoedigen en een vlottere doorvoer van voedsel en grondstoffen vanuit 
Duitsland naar België te stimuleren85. 
 Het pleidooi voor een politiek van Auftragsverlagerung zou niet over rozen 
lopen.  Er was ook een schaduwzijde aan verbonden.  Om haar te 
implementeren moest men bereid zijn de Belgische industriële productie, naar 
Duitsland toe, te verhogen.  Galopin besefte dat hij voor zo'n zware beslissing 
niet alleen verantwoordelijk kon zijn.  De brief, door Gutt einde februari 1941 
via Lissabon aan de leiding van de Société Générale overgemaakt en waarin de 
minister begrip toonde voor de uitvoer van industriële producten naar 
Duitsland in ruil voor voedsel, heeft Galopin waarschijnlijk de durf gegeven de 
challenge aan te gaan, in de overtuiging een voldoende, zij het vage, goedkeuring 
van zijn politiek door de Belgische regering in Londen in handen te hebben86. 
 Hierdoor gerugsteund bracht Galopin op 1 april 1941 in het 
hoofdkantoor van de Société Générale te Brussel een aantal vooraanstaande 
personen samen uit de Belgische magistratuur en advocatuur, en ook uit de 
monetaire, financiële en industriële wereld, om te discussiëren over het 
probleem van de economische collaboratie.  Hoe moest de Belgische 
bedrijfswereld reageren op de onwil van Duitsland tijdens de voorbije 
wintermaanden om het Belgische voedseltekort op een substantiële manier 
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mee te helpen oplossen?  Was de legitimering van de politiek van 
werkhervatting verdampt door deze Duitse houding en moest, als gevolg 
daarvan, de industriële uitvoer van België naar Duitsland worden stopgezet of 
teruggeschroefd om een toestand van economische collaboratie te vermijden? 
Of mocht de uitvoer doorgaan, en eventueel nog worden uitgebreid, om de 
emigratie van arbeid naar Duitsland tegen te gaan en om meer druk uit te 
oefenen op Duitsland en het te verplichten meer voedsel en grondstoffen te 
leveren87? 
 Met het oog op de vergadering van 1 april had Galopin vooraf het 
juridische advies ingewonnen van meesters Marcq en Hermans.  Hij had ook 
aan professor Collin gevraagd om een nota voor te bereiden over de 
draagwijdte van artikel 115 van het strafwetboek met betrekking tot de 
economische collaboratie en tot de Auftragsverlagerung in het bijzonder 
88.Volgens de drie juristen moest, strikt genomen, iedere uitvoer naar 
Duitsland, en a fortiori iedere toename ervan, worden beschouwd als een vorm 
van economische hulp aan de vijand.  Alle uitvoer viel bijgevolg onder de 
toepassing van artikel 115.  Maar door het aanvoeren van de ‘noodtoestand’ en 
van het concept la politique du moindre mal kon aan die toepassing worden 
ontkomen89. 
 Galopin had de indruk dat er in de vergadering een voldoende 
consensus aanwezig was om, in het licht van de noodtoestand, de politiek van 
werkhervatting aanvaardbaar te houden en zelfs voort te zetten.  De 
interpretatie van het begrip noodtoestand bleef vaag.  Sommigen vatten haar 
restrictief op, zodat de uitvoer naar Duitsland beperkt moest blijven en voor 
heel wat goederen ontoelaatbaar was.  Anderen interpreteerden de 
noodtoestand dan weer vrij ruim, zodat heel wat goederen voor uitvoer in 
aanmerking kwamen.  Galopin scheen te opteren voor een ruimere 
interpretatie.  In zijn nota van 24 juni 1941 suggereerde hij immers om de 
totale industriële productie van het land te verhogen van 60 naar 80 procent 
van het vooroorlogse peil.  De toename moest onder meer dienen om de 
uitvoer naar het buitenland, in de eerste plaats naar Duitsland, op te drijven.  
Alleen hierdoor konden extra middelen worden aangetrokken om meer 
voedingswaren en grondstoffen in te voeren en om de bezettingskosten te 
helpen financieren.  Alleen hierdoor konden bovendien meer arbeiders in 
België aan het werk worden gezet en kon de uitwijking van Belgische arbeid 
naar Duitsland worden gestopt90. 
 Het gevoel van crisis en van onbehagen in de lente 1941 werd nog 
versterkt door de verontrustende ontwikkeling van de bezettingskosten.  Zij 
waren vanaf het begin van de bezetting zeer hoog, om niet te zeggen te hoog, 
en bezorgden Plisnier, als secretaris-generaal van Financiën verantwoordelijk 
voor de betaling ervan, bijzondere kopzorgen.  Om de financiering rond te 
krijgen deed Plisnier geregeld een beroep op de Bank, die hem voorzag, door 
voorschotten aan de Schatkist, van de nodige middelen.  Aanvankelijk waren 
er, volgens het Militaire Bestuur, bijzondere redenen voor de hoge bezettings- 
en inkwartieringskosten.  België vormde immers in juni 1940, samen met 
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Noord-Frankrijk, het bruggenhoofd van het Duitse leger voor de verdere 
verovering van Frankrijk en, na de overwinning op Frankrijk, de uitvalsbasis 
voor de geplande verovering van Engeland.  Voor dit laatste offensief had de 
legerleiding één miljoen soldaten samengetrokken in het gebied.  Plisnier en 
Janssen hadden geargumenteerd dat aanvalstroepen niet onder de categorie 
‘bezettingsleger’ vielen en dat, volgens de internationale Conventie van Den 
Haag, hun kosten dus niet aangerekend mochten worden.  Volgens studies van 
het ministerie van Financiën, van de Bank en van de Société Générale 
bedroegen de maandelijkse kosten voor bezetting maximum 400 miljoen 
Belgische frank, terwijl voor dit doel gemiddeld meer dan het dubbele per 
maand werd opgeëist91.  Het weerwerk mocht echter niet baten.  Von 
Falkenhausen en Reeder konden niet op tegen de formele orders uit Berlijn. 
 Het definitief afblazen van de aanval op Engeland in de lente 1941 en de 
voorbereiding van de aanval op de Sovjet-Unie (de operatie Barbarossa) deden 
het aantal op Belgisch grondgebied gelegerde Duitse troepen teruglopen tot 
circa 40.000 eenheden92.  Het Militaire Bestuur hoopte thans een vermindering 
van de bezettingskosten te kunnen toestaan en tegelijkertijd een plafond te 
kunnen vaststellen93.  Tijdens gesprekken met Plisnier94 werden deze 
tegemoetkomingen in het vooruitzicht gesteld95.  Van die vermindering en ook 
van de plafonering kwam echter niets in huis.  Het enige resultaat van Plisniers 
bemoeienissen was een stabilisatie van de opgelegde kosten op een bedrag van 
1 miljard Belgische frank per maand voor het derde trimester 194196.  
Tegelijkertijd zag het Militaire Bestuur zich bovendien nog verplicht voor dat 
trimester een maandelijkse extra betaling van 250 miljoen Belgische frank te 
vragen, te beschouwen als een voorschot op de latere maandelijkse lasten. 
 Plisnier was uiterst ontgoocheld over de gang van zaken wat de 
bezettingskosten betrof.  Op 1 augustus 1941 nodigde hij een aantal Belgische 
vooraanstaanden uit op het ministerie om over de kwestie te beraadslagen97.  
Hij vroeg hun of ze akkoord gingen dat hij als secretaris-generaal zijn ontslag 
in de weegschaal zou leggen voor het verkrijgen van een vermindering van de 
bezettingskosten.  De vergadering raadde die strategie ten sterkste af.  Het 
ontslag zou niets opbrengen, enkel het probleem versterken.  De Duitse 
autoriteiten zouden immers ter vervanging iemand benoemen die zich gewillig 
naar hun maatregelen zou schikken.  Galopin meende dat Plisnier een 
vermindering moest blijven bepleiten, maar met sterke concrete argumenten, 
zoals een vergelijking met de kosten tijdens de Frans-Belgische bezetting van 
de Rijn in de jaren twintig.  Ook moest hij erop wijzen dat de bezettingskosten 
de economie zodanig onder druk zouden zetten dat er ten slotte van enige 
industriële hulp van België aan Duitsland geen sprake meer kon zijn.  De 
vergadering adviseerde Plisnier een stevig onderbouwde nota in die zin op te 
stellen en aan de hand hiervan met von Falkenhausen rechtstreeks te 
onderhandelen over een vermindering van de kosten.  Heymans suggereerde 
zelfs een reis naar Berlijn om het Belgische standpunt bij de hogere instanties 
te verdedigen98. 
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 Plisnier zette zich aan het werk.  In een nota van 9 augustus 1941 
voorzag hij dat de bezettings- en inkwartieringskosten voor het jaar 1941 het 
bedrag van 14 miljard Belgische frank zouden overschrijden, een last die, op 
zich, hoger lag dan de op 13 miljard geraamde fiscale ontvangsten van het land.  
Deze laatste dienden uiteraard niet alleen ter financiering van de 
bezettingskosten maar ook voor de financiering van de normale staatsuitgaven.  
Naar Plisniers berekening, zouden ze amper drie kwart van die uitgaven 
dekken.  Hierbij werd dan nog geen rekening gehouden met de extra uitgaven 
voor de provincies, steden en gemeenten, voor de spoorwegen en dergelijke, 
geraamd op een totaal van 3,3 miljard Belgische frank.  De toestand van de 
publieke financiën was dus zonder meer erbarmelijk slecht.  Wegens de 
oorlogsellende was, volgens Plisnier, een verhoging van de belastingen zo goed 
als uitgesloten, zodat de Schatkist noodgedwongen een beroep moest doen op 
voorschotten door de Bank99 en op leningen bij de banken en bij het 
publiek100.  Niet te verwonderen dat de overheidsschuld van 1 juni 1940 tot 
31 december 1941 steeg van 64,2 naar 92, 6 miljard Belgische frank101. 
 Kauch, en vermoedelijk ook de directie van de Bank, gingen niet 
akkoord met Plisniers analyse van 9 augustus.  Ze meenden dat Plisnier zich 
sterker had moeten opstellen tegenover het Militaire Bestuur inzake de 
bezettingskosten en dat hij een ‘maximaal’ maandelijks cijfer had moeten 
afdwingen.  Ze meenden bovendien dat alle mogelijkheden tot verhoging van 
de fiscale inkomsten en tot het plaatsen van leningen bij de particuliere banken 
en bij het grote publiek nog niet waren uitgeput102.  Het was bijgevolg fout die 
mogelijkheden niet te willen in aanmerking nemen en te kiezen voor de 
gemakkelijkste oplossing, namelijk een beroep doen op voorschotten door de 
Bank103. 
 Het Militaire Bestuur, van zijn kant, zat verveeld met de 
bezettingskosten.  Von Falkenhausen en Reeder beschouwden ze in feite ook 
als excessief en hadden gehoopt, na de verplaatsing van de militaire activiteit 
naar het Oostfront, een verlaging te kunnen toestaan.  Berlijn besliste er anders 
over.  De operaties aan het Oostfront eisten zoveel extra middelen op dat de 
Duitse aankoopbehoeften aan een spectaculaire stijging toe waren.  Het leger 
en een hele reeks gespecialiseerde Duitse agentschappen begonnen op een 
steeds grotere schaal goederen in België aan te kopen.  Ze schuimden nu zelfs 
onbeschaamd de parallele of, noem het, de ‘zwarte’ markt in België af104.  Al 
deze aankopen werden aanvankelijk als bezettingskosten ingeschreven.  Dit 
was in feite de hoofdreden waarom de bezettingskosten in de loop van het jaar 
1941, in plaats van te verminderen, integendeel toenamen, en waarom het 
Militaire Bestuur zich verplicht zag het te betalen bedrag vanaf 1 oktober 1941 
met 50 procent te verhogen, namelijk van 1 miljard naar 1,5 miljard Belgische 
frank per maand.  Bovendien konden de drie voorgeschoten bedragen van 
250 miljoen per maand niet meer in mindering worden gebracht105. 
 De regering te Berlijn was zich bewust dat de verhoging van de lasten 
indruiste tegen de geest van de internationale Conventie van Den Haag.  Ze 
zocht daarom een uitweg en kwam met de volgende redenering naar voren.  In 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

332 

feite waren de vergoedingen voor confiscaties en aankopen van paarden, 
foerage, uitrusting, vrachtwagens, voedsel en andere goederen voor het 
Oostfront-leger inderdaad niet meer te catalogeren onder Belgische 
bezettingskosten.  Het waren eerder vergoedingen voor de aankoop en 
eventueel confiscaties van goederen bestemd voor uitvoer naar Duitsland.  Het 
was dus logisch dat die vergoedingen boekhoudkundig niet meer beschouwd 
zouden worden als vallende onder de rubriek ‘bezettingskosten’, maar als 
vallende onder de rubriek ‘uitvoer’.  De oplossing lag dan voor de hand.  De 
voor deze uitvoer gemaakte kosten mochten niet meer door de ontvangsten 
voor de bezettingskosten worden gedekt, ze moesten als een tegoed van België 
worden ingeschreven op de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse te Berlijn.  Ze werden hierdoor automatisch geïntegreerd in 
het Duits-Belgische clearingsysteem.  De financiële regeling ervan in België 
zou, zoals voor de normale export, langs de Emissiebank te Brussel gebeuren: 
die moest de uitbetalingen in Belgisch geld financieren106. 
 Op 5 augustus 1941 deelde Hofrichter aan directeur Berger de nieuwe 
werkwijze mee.  In de loop van diezelfde maand werd een belangrijk bedrag in 
drie opeenvolgende schijven vanuit de Duitse administratie naar de rekening 
van de Emissiebank bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn overgeschreven, 
met het verzoek het overeenkomstig bedrag in Belgische frank aan de 
Reichskreditkasse te Brussel over te maken.  De Emissiebank aanvaardde met 
tegenzin deze procedure, in feite slechts nadat ze expliciete schriftelijke orders 
van het Militaire Bestuur had ontvangen. 
 De rekening van de bezettingskosten werd door de diensten van het 
Militaire Bestuur grondig nagekeken.  Einde september 1941 was het 
onderzoek nog niet helemaal afgerond, maar op dat moment bleek al uit de 
nagekeken dossiers dat uitgaven voor een bedrag van 1.912,5 miljoen Belgische 
frank fout op de rekening van ‘bezettingskosten’ waren geboekt en bijgevolg 
dienden te worden geregeld via de clearing.  Het verschil tussen het bedrag dat 
in augustus was overgeschreven en het voorlopige eindbedrag, werd in 
september aan de clearingrekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse te Berlijn toegevoegd.  De Emissiebank weigerde zomaar tot 
liquidatie over te gaan.  Ze werd er echter op 29 september opnieuw toe 
gedwongen.  Tijdens een onderhoud op 1 oktober met von Becker en 
Hofrichter protesteerde directeur Berger, in naam van de Emissiebank, tegen 
de gang van zaken.  De heren van het Bankaufsichtamt hadden immers einde 
augustus gezegd dat met de drie overschrijvingen van die maand de foutieve 
boekingen van het verleden waren weggewerkt.  Hofrichter maakte het Berger 
duidelijk dat het protest tevergeefs was107. 
 
Bezetting en economie (mei 1940-mei 1942) 
 
 De hoge bezettingskosten en de uitbetaling van de clearingtegoeden 
waren de hoofdverantwoordelijken voor de spectaculaire expansie van de 
geldhoeveelheid.  Vanaf de bezetting van het land tot 7 mei 1942 waren de 
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totale bezettingskosten opgelopen tot 27,3 miljard Belgische frank en de door 
de Emissiebank in Belgische franken te liquideren clearingtegoeden tot 
11,3 miljard.  Daarbovenop kwam nog de omruiling van de 
Reichskreditkassenscheine voor een bedrag van 4,3 miljard, voorts het gewone 
overheidsdeficit dat 7,6 miljard bedroeg.  Dit alles vormde een totaal van 
50,5 miljard Belgische frank108.  Een aanzienlijk deel hiervan werd gefinancierd 
door bij de banken en het publiek geplaatste langlopende en vooral 
kortlopende overheidsleningen, een ander belangrijk deel door voorschotten 
van de Bank aan de Schatkist en aan de Emissiebank in de vorm van 
bankbiljetten.  De omloop van bankbiljetten steeg dan ook spectaculair van 
29,8 miljard op 8 mei 1940 naar 38,7 miljard een jaar later (8 mei 1941), en naar 
53,6 miljard twee jaar later (7 mei 1942)109.  Alle coupures, zowel die van 
10.000 en 1.000 als die van 500 en 100 Belgische frank, stegen ongeveer 
evenredig110.  De muntstukken van 5 Belgische frank werden vanaf 24 februari 
1941 in zink aangemaakt en niet meer in nikkel111. 

 
 

Tabel 12.1: Ontwikkeling van de geldhoeveelheid in België 
(10.5.1940-31.12.1942) 

(in miljoenen Belgische frank) 
 
Tijdstip Biljetten 

in 
omloop 

Munten 
in 

omloop

Tegoeden 
in 

rekening 
courant 

Post- 
cheque-
rekening 

Zichtrekening 
bij 

 privé- 
banken 

Totaal 

10.05.40 
 
31.12.40 
 
31.12.41 
 
31.12.42 
 

29.806 
 

35.453 
 

48.942 
 

68.636 

1.607 
 

2.302 
 

3.420 
 

3.918 

909 
 

1.799 
 

2.348 
 

4.563 

4.668 
 

5.311 
 

7.401 
 

7.714 

13.620 
 

14.151 
 

17.788 
 

22.283 

50.600 
 

59.000 
 

80.000 
 

107.000 

 
Bron: V. Janssens, De Belgische frank, p. 293. 
 
 
 De enorme expansie van de geldhoeveelheid miste haar effect niet op de 
economie in haar geheel.  De industriële bedrijven, de winkelbedrijven en 
neringdoeners beschikten nu over ruime liquiditeiten, die noch in voorraden 
noch in technische uitrusting konden worden geïnvesteerd112.  Een groot deel 
ervan kwam als deposito’s bij de banken terecht.  In de privé-sector was er op 
dat ogenblik echter geen belangstelling voor bankkrediet.  De enorme 
kredietbehoeften van de Staat vormden dan ook een welgekomen 
beleggingsalternatief voor de banken, zij het dat ze zich met lage interesten 
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tevreden moesten stellen, bijvoorbeeld 1 15/16 procent voor schatkist-
certificaten met een looptijd van vier maanden113. 
 De groeiende geldhoeveelheid samen met een algemeen goederentekort 
sorteerden ook een duidelijk effect op het prijsniveau.  Officieel waren de 
prijzen wel aan een strikte reglementering onderworpen en bleven ze stabiel, 
maar op de parallele of ‘zwarte’ markt flakkerden de prijzen koortsig op.  Dit 
was vooral vanaf 1942 merkbaar.  De Duitse aankoopdiensten waren, zoals 
eerder gezegd, grootschalig actief op de Belgische zwarte markt114.  Maar zij 
niet alleen, ook een groot deel van de bevolking kwam er zich bevoorraden.  
De Belgische rantsoenering (nauwelijks 1.300 calorieën per volwassene per 
dag, tegenover 2.000 calorieën in Duitsland en 1.750 calorieën in Nederland) 
was uiteraard onvoldoende zodat ieder gezin, binnen de perken van zijn 
mogelijkheden, verplicht werd zijn toevlucht te zoeken in een alternatief 
circuit115. 
 Voor het personeel van de Bank, waarvan de lonen en wedden bevroren 
waren op het peil van 10 mei 1940, werd de toestand eveneens onhoudbaar.  
Zelfs een verhoging van de lonen en wedden met 8 procent in mei 1941, en 
een gelijktijdige verhoging van de kinderbijslagen met 25 procent, brachten 
weinig of geen verbetering.  Op 19 november 1941 richtte de regentenraad van 
de Bank een dringende oproep tot het college van secretarissen-generaal om 
een nieuwe verhoging van de lonen en wedden in het land toe te staan116, een 
oproep die helaas geen gehoor vond.  De directie zette dus zelf hulpacties in, 
waarover in een vorig hoofdstuk is gesproken117. 
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Noten hoofdstuk 12 
 
 
1  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt, 1940-1944: brief Gutt (Vichy) aan 

Theunis (New York), 28.07.1940. 
2  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brief Ansiaux (Lissabon) aan Baudewyns 

(Londen), 03.03.1941. 
3  Zie hoofdstuk 11. 
4  SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien.  

Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, p. 15. 
5  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2, s. f. décès Janssen, juin 1941: brief Kauch 

(Parijs) aan Baudewyns (Londen), 20.06.1941. 
6  NBB, Archief, RR, 12.06.1941. 
7  NBB, Archief, AV, 30.06.1945. 
8  Krijgsauditoraat, dossier CI 47/44, BEB, 3, farde 4: 64 dépositions, 15 décembre 1944 -28 

novembre 1945 (n°55: Cracco). 
9  Tijdens de enkele vertrouwelijke gesprekken, die Prack met Janssen kon hebben, liet deze 

zich steeds ontvallen hoe zwaar het hem viel aan de Duitse eisen te moeten toegeven: ‘Er 
(Janssen) hat ….stets …betont wie schwer es ihm falle, seinen guten Namen für die ‘neuen’, Belgien so 
belastenden Masznahmen hergeben zu müssen.  Er tat es aber, weil er überzeugt war, dasz ohne ihm noch 
“schrecklichere” Dinge passieren würden’: SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier 
Jahre Besatzungszeit in Belgien.  Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, pp. 14-15. 

10  Zie in dit verband: NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/6: brief van krijgsauditeur-
generaal Walter Ganshof-van der Meersch aan Kauch, 18.07.1956. 

11  Zie hoofdstuk 23. 
12  Zie dagblad Volk en Staat, 18.06.1941. 
13  NBB, Archief, Studiedienst, dossier 01.02.01/0041 (A 262/2): Rex (état-major du chef), lettre 

émanant de Rex et adressée au VNV au sujet d’un candidat éventuel pour le poste de 
gouverneur à la BNB, 17.06.1941. 

14  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brief Ansiaux (New York) aan Baudewyns 
(Londen), 13.06.1941. 

15  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 1941, 2: brief Ansiaux (New York) aan Baudewyns 
(Londen), 29.07.1941, naar aanleiding van een brief die Ansiaux hierover had ontvangen van 
zijn neef uit België. 

16  KP, Archief, fonds Leopold III, farde 243: note (de Capelle) pour le roi, 10.06.1941. 
17  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek: brief Ingenbleek aan Plisnier, 12.06.1941.  Over de 

bijzondere bevoegdheden van de secretarissen-generaal tijdens de oorlog, zie ook: SOMA, 
Archief, CRE, 7 B5: Commission d’enquête des secrétaires généraux (Commission 
Tschoffen), rapport Plisnier, dossier 44, p. 60 en volgende.  Voorts: ARA, ministerie van 
Financiën, algemeen secretariaat, 1940-1945, dossier 725: brief Plisnier aan J. Duquesne de la 
Vinelle, voorzitter onderzoekscommissie BEB, 17.12.1945. 

18  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek: brief Ingenbleek aan Plisnier, 12.06.1941. 
19  Zie het dagblad Le nouveau journal, 19.06.1941. 
20  KP, Archief, fonds Leopold III, farde 243: note (de Capelle) pour le roi, 10.06.1941.  Zie ook: 

Nefors, Industriële collaboratie in België, pp. 112-113. 
21  KP, Archief, fonds Leopold III, farde 243: note (de Capelle) pour le roi, 10.06.1941. 
22  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, s. f. 6: note de Basyn relative à sa nomination de 

secrétaire de la BNB, 01.09.1941. 
23  NBB, Archief, RR, 23.07.1941. 
24  NBB, Archief, AV, 25.08.1941. 
25  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, s. f. 6: note de Basyn relative à sa nomination de 

secrétaire de la BNB, 01.09.1941. 
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26  NBB, Archief, RR, 23.07.1941. 
27  NBB, Archief, AV BEB, 03.09.1941.  Tijdens dezelfde algemene vergadering moest volgens 

plan Maurice Van der Rest tot beheerder worden verkozen ter vervanging van de overleden 
beheerder Graux.  Het Militaire Bestuur hield de verkiezing echter tegen: het aantal 
zetelende leden werd als voldoende beoordeeld. 

28  ‘Janssen fait dire que ce nouveau directeur flamand est parfait’: NBB, Archief, SD, archives de 
Londres, 1941, 2: verslag van Ansiaux over zijn onderhoud met Cattier te Lissabon, 
26.02.1941. 

29  De Belgische staatsveiligheid te Londen typeerde Goffin als volgt: ‘Sans autorité.  Evite de 
prendre nettement position, de crainte de difficultés’ (NBB, Archief, archives de Londres, dossier 
9.1 /25, s. f. 1: documents du Haut Commissariat à la sécurité de l’Etat, Banque Nationale 
de Belgique). 

30  NBB, Archief, SD, papieren Basyn: journal privé et personnel (manuscript), 22.01.1943. 
31  De zwakke houding van Goffin is duidelijk af te leiden uit de notulen van de vergaderingen 

van de directiecomités van de Bank en de BEB, en nog meer uit de notulen van de 
vergaderingen van de BEB-stichters.  Zie in dit verband ook: SOMA, Archief, papieren 
Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien.  Persönliche Erinnerungen von 
Herbert Prack, p. 18 ‘Goffin war Beamter, als solcher aüsserst korrekt und gegenüber den Deutschen sehr 
zurückhaltend.  Er scheute sich aber zu den auftauchenden Problemen selbst Stellung zu nehmen und 
bemühte sich, die Verantwortung auf einen möglichst grossen Kreis auszudehnen.  Stärkstens war er vom 
Gouverneur der Société Générale, Galopin, abhängig, aber auch…Plisnier liebte er zur Mitverantwortung 
zu zwingen’. 

32  De Belgische staatsveiligheid te Londen typeerde Ingenbleek als volgt: ‘Appartient à la catégorie 
de ceux qui depuis 1940 se sont cantonnés dans une attitude prudente et expectative.  Anglophobe.’ (NBB, 
Archief, Archives de Londres, dossier 9.1 /25, s. f. 1: documents du Haut Commissariat à la 
sécurité de l’Etat, Banque Nationale de Belgique). 

33  ‘M. le Vice-gouverneur dénigre fort en me parlant, et à belles dents, de M. Goffin, le traitant de borné, de 
maladroit…Je suis écoeuré…Je n’ai vu M. Ingenbleek en affaires que louvoyer, biaiser, finasser.  (La 
Bruyère disait "la finesse est l’occasion prochaine de la fourberie"): NBB, Archief, SD, papieren Basyn: 
journal privé et personnel (manuscript), 16.01.1943. 

34  Met betrekking tot de besprekingen te Londen rond de benoeming van nieuwe directeuren 
van de Bank, schreef Baudewyns naar zijn zoon: ‘ On ne nommera que Ansiaux (qui vaut bien 
cinq Van Nieuwenhuyse) et que je suis heureux de mettre en avant’: Familie-archief Baudewyns: brief 
Baudewyns (Londen) aan zijn zoon (Oxford), 13.11.1941. 

35  Bij zijn typeringen van de leiders van de Bank, stelde Prack het normaal op prijs, hun 
intellectuele kwaliteiten extra in het licht te stellen.  In het commentaar over Berger en Van 
Nieuwenhuyse zegt hij hierover niets.  Nochtans had hij geen ongunstig a priori tegen geen 
van beiden, eerder integendeel: …’Van Nieuwenhuyse und Berger, die deutscherseits anfangs als 
flämische Direktoren der Nationalbank gerne gesehen waren, später dann aber als erste 
aussprangen’…(SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in 
Belgien.  Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, p.21).  Over het verzwakken van 
hun zogenaamde deutschfreundlichkeit is er een expliciete verwijzing in het privé-dagboek van 
Th. Basyn (NBB, Archief, SD, papieren Basyn: journal privé et personnel (manuscript), 
10.01.1943).  Er is ook een impliciete verwijzing van schatbewaarder Sontag, naar aanleiding 
van het dossier voor het proces tegen de Banque de France te New York, dossier dat op 
14 juni 1941, zonder medeweten van het directiecomité, door Kauch naar Washington was 
gestuurd (via een Zuid-amerikaans diplomaat).  Het directiecomité had in mei 1942 vanuit 
New York een nieuw verzoek tot toezending van gegevens ontvangen en besprak dit 
verzoek: ‘Oh! dit le trésorier, en ce moment ils font déjà comme si l’expédition  des documents (de juin 
1941) s’était faite avec leur accord.  Que voulez-vous, les hommes sont comme cela…Et puis les chances de 
la guerre semblent avoir tourné depuis lors, ce qui fait que l’attitude de la Direction doit tourner également’ 
(NBB, Archief, Studiedienst, 13, dossier A 320/12: note de Kauch du 15 mai 1942 relative aux 
documents demandés par Ansiaux). 
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36  ‘Aujourd’hui j’ai déjeuné ‘en ville’.  J’étais l’hôte de deux anglais, directeurs de banque à Anvers…Ils 

connaissent Pierre Berger, le remplaçant de Mr. Mahieu.  Impression peu favorable.  C’est un homme de 
second plan, pas très bien élévé, sans formation générale et parfaitement inconnu’: Familie-archief 
Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon (Oxford), 11.03.1941. 

37  Archief, SD, papieren Basyn: journal privé et personnel (manuscript), 10.01.1943. 
38  Krijgsauditoraat, dossier CI 47/44, BEB, 3, farde 4: 64 dépositions entre le 15 décembre 

1944 et le 28 novembre 1945 (n° 25: Kauch).  Deze splitsing wijst er op dat de bankiers geen 
groot vertrouwen stelden in Kauch en hem daarom na de dood van Janssen buiten de aparte 
vergaderingen van de BEB-stichters wensten te houden. 

39  Die negatieve houding van Kauch tegenover de bankiers-industriëlen is duidelijk af te leiden 
uit zijn manuscript ‘La Banque Nationale pendant la Seconde Guerre mondiale’: NBB, 
Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst).  Nog 
duidelijker komt die negatieve houding tot uiting in zijn commentaren bij de oprichting van 
de Emissiebank (zie supra) en in zijn advies aan Berger ten aanzien van de 
kapitaalbewegingen die voortvloeiden uit het verkopen door Belgische holdings van 
participaties in het buitenland aan Duitse ingezetenen of bedrijven (zie infra). 

40  ‘Il (Janssen) a eu malheureusement à côté de lui un être amoral, Pierre Kauch, qui avait sur lui une 
influence d’autant plus pernicieuse qu’elle était plus habile.  Ce garçon possède à un suprême degré l’art de 
s’effacer, de ne parler que quand on l’interroge et d’exprimer alors des avis calculés.  Le gouverneur avait 
pour lui une considération qui m’a toujours surpris par le manque d’esprit critique qu’il y mettait, lui qui 
était cependant si perspicace tant envers les hommes qu’envers les événements….Il avait de terribles parti-
pris’: Familie-archief Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon (Oxford), 
16.06.1941. 

41  ‘Le pauvre Kauch fait les frais de tous ces changements: on me dit qu’il retourne aux études économiques et à 
l’oubli’  (NBB, Archief, archives de Londres, dossier 34: brief Ansiaux (New York) aan 
Baudewyns (Londen), 21.08.1941).  Kauch van zijn kant spreekt in mei 1942 over ‘la méfiance 
que la Direction manifeste à mon égard depuis quelque temps’.  Hij wijt deze houding aan de kritiek 
van de directieleden op Kauchs persoonlijke bemoeienissen bij de onderhandelingen met de 
Banque de France over het goud en bij het samenstellen, buiten medeweten van het 
directiecomité, van een dossier voor het proces te New York (NBB, Archief, Studiedienst, 13, 
dossier A 320/12: note de Kauch du 15 mai 1942, relative aux documents demandés par 
Ansiaux).  De opmerkingen van Baudewyns tonen echter aan dat de kritiek veel dieper ging 
en veel te maken had met het onvoorwaardelijke vertrouwen dat hij genoot vanwege Janssen 
en dat niet door iedereen werd geapprecieerd.  Op 16 oktober 1941 schreef Baudewyns nog: 
‘ Je suis étonné que Pierre (Kauch) est devenu secrétaire particulier de Mr. Goffin.  Je le croyais 
complètement relégué.  Tant mieux pour lui.  Je pense que maintenant il mettrait une sourdine à sa plume en 
parlant de lui (Goffin)’ (Familie-archief Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon 
(Oxford), 16.10.1941). 

42  De directieleden van de Bank, behalve gouverneur Janssen, waren zeer vroeg onder de 
indruk van Cracco's intellectuele bekwaamheden.: ‘Je ne conteste pas les dons de notre cousin 
(Pierre Kauch), mais ils étaient incontestablement inférieurs à ceux de Cracco, que Mr.  Janssen ne 
pouvait supporter’ (Familie-archief Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon 
(Oxford), 16.06.1941). 

43  Verder: ‘Ein ausnehmend intelligenter Kopf, ein Mann mit persönlichem Mut, beweglich und ideenreich, 
schlagfertig und interessant.  Es war ein Vergnügen, mit ihm beisammen zu sein’: SOMA, Archief, SD, 
papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien.  Persönliche 
Erinnerungen von Herbert Prack, p. 19. 

44  NBB, Archief, SD, papieren Basyn: journal privé et personnel, 04.01.1943, 11.02.1943 en 
20.02.1943. 

45  Zie in dit verband de notulen van de vergaderingen van de stichters die na het overlijden van 
Janssen regelmatig plaatsvonden. 

46  SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Vier Jahre Besatzungszeit in Belgien.  
Persönliche Erinnerungen von Herbert Prack, pp. 18-19.  Zie ook: NBB, Archief, SD, 12, 
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dossier 8.11/1, s. f. 5, période de guerre: note de couverture, 04.12.1941 (la Banque 
Nationale…sa soumission aux banques privées est lamentable). 

47  Zie hoofdstukken 18-19. 
48  Nefors, Industriële collaboratie in België, pp. 57-58. 
49  Nefors, Industiële collaboratie in België, p. 59. 
50  NBB, Archief, BR BEB, 20.08.1941. 
51  NBB, Archief, RR 04.09.1941. 
52  NBB, Archief, BR BEB, 20.08.1941. 
53  NBB, Archief, BR BEB, 20.08.1941. 
54  NBB, Archief, BR BEB, 21.01.1942.  Niet te vergeten dat het directiecomité van de 

Emissiebank al geruime tijd had beslist om één derde van de ontvangen commissies af te 
staan aan de Verrekendienst van het ministerie van Economische Zaken (akkoord van 
kracht sinds 1 februari 1941): NBB, Archief, DC BEB, 11.06.1941. 

55  NBB, Archief, BR BEB, 29.01.1942. 
56  NBB, Archief, BR BEB, 12.02.1942. 
57  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2 (1941): brief Gutt (Londen) aan Theunis (New 

York), 24.10.1941. 
58  Zie hoofdstuk 16. 
59  Moniteur Belge de Londres, 28.11.1941. 
60  NBB, Archief, Contentieux, papieren Miomandre: Marcq aan Goffin, 01.12.1941. 
61  Voor wat volgt konden we een beroep doen op een uitvoerige nota van 2 mei 2002, door dr. 

Piet Clement, archivaris van de BIB, voor ons opgesteld op basis van de archieven van de 
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Hoofdstuk 13 
 

DE  GOUDDEKKING  EN  HET  CLEARINGSYSTEEM 
TER  DISCUSSIE 

 
 
 

‘Le clearing multilatéral: un simple instrument de dépossession ’ 
(P. Kauch, ‘Rapport au Roi’, 1943) 

 
 
 
 
Het dilemma rond het dekkingspercentage 
 
 De toenemende circulatie van bankbiljetten in de loop van het jaar 1941 
bracht ook de wettelijke verplichting voor de Bank in het gedrang om een 
minimale dekking in goud aan te houden voor haar direct opeisbare 
verplichtingen.  Bij de oprichting van de Bank in 1850 had de wetgever aan de 
instelling de verplichting opgelegd om haar direct opeisbare verplichtingen 
minstens voor één derde met goud te dekken.  De organieke wet van 
25 oktober 1926, uitgevaardigd naar aanleiding van de muntsanering van dat 
jaar, had die dekking opgetrokken naar minimum 40 procent.  Minstens 
30 procent hiervan moest goudmetaal zijn, de overige 10 procent kon 
eventueel zijn samengesteld uit in goud convertibele buitenlandse deviezen.  
Het koninklijke besluit van 24 augustus 1939, in uitvoering van de organieke 
wet van 1 mei 1939, had in artikel 7 de minimale dekkingsverplichting van 
40 procent gehandhaafd.  Ze werd in datzelfde jaar ook statutair in artikel 30 
bevestigd1. 
 Janssen meende bij zijn aantreden als gouverneur in 1938 dat de 
dekkingsverplichting te excessief was, en bovendien te stroef.  De wetgever 
had oorspronkelijk met deze maatregel enkel het vertrouwen van de bevolking 
in de munt willen versterken.  Bijna honderd jaar later werd dit vertrouwen niet 
meer in twijfel getrokken en leek de voorzorgsmaatregel bijgevolg achterhaald.  
De oorspronkelijke wetgeving had ook een artikel ingelast waarbij aan de 
minister van Financiën de mogelijkheid werd geboden om, binnen bepaalde 
limieten, een ontheffing van de verplichting toe te staan.  Deze versoepeling 
was tijdens de muntsanering in 1926 uit de organieke wet geschrapt.  Janssen 
trachtte, bij de hervormingen van de Bank in 1939, de dekkingsverplichting 
van de direct opeisbare verplichtingen te verminderen van 40 naar 30 procent.  
Hij mislukte echter in zijn poging: de wetgever hield het, op het gebied van de 
dekkingsverplichting, bij de reglementering van 19262. 
 Tijdens de bezetting kwam het probleem van de dekkingsverplichting 
opnieuw aan de orde, maar thans in een heel andere context.  De emissie van 
bankbiljetten had binnen de kortste tijden een voorheen nooit geziene vlucht 
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genomen.  Een eerste oorzaak lag bij het voorschieten van de enorme 
bedragen door de Bank aan de Schatkist voor het betalen van de 
bezettingskosten.  Daarnaast moesten ook de clearingtegoeden worden 
uitbetaald en de Reichskreditkassenscheine in Belgische munt worden omgeruild.  
De Bank werd hierdoor gedwongen een continue stroom aan bankbiljetten af 
te leveren die niet meer in verhouding stond tot het bestaande 
dekkingspercentage3.  De vooruitzichten voor de komende maanden waren 
zeker niet beter, zodat Goffin, de nieuwe gouverneur, besloot de kwestie op de 
agenda van een vergadering van het directiecomité te plaatsen.  Op 27 augustus 
1941 werd er beslist dat een informatieronde moest worden gehouden, 
vooraleer de directie het probleem in een volgende vergadering ten gronde kon 
aanpakken.  Aan Kauch werd gevraagd een eerste nota op te stellen4. 
 In zijn nota bracht Kauch vier mogelijke oplossingen naar voren.  
Enerzijds kon de Bank haar emissie stopzetten zodra het niveau van de 
minimale gouddekking was bereikt.  Daar de betalingen moesten doorgaan, 
zou de Emissiebank dan voor een parallelle emissie van biljetten moeten 
zorgen, wat om economische redenen niet wenselijk was.  De Bank kon ook 
haar emissie voortzetten, maar dan alleen onder welbepaalde voorwaarden.  Ze 
zou het wettelijke dekkingspercentage kunnen verlagen, ze zou het kunnen 
afschaffen of ze zou het ten slotte kunnen opschorten voor de duur van de 
oorlog.  De laatste oplossing was, gezien de omstandigheden, de meest 
zinvolle.  Ze werd in ieder geval door directeur Van Nieuwenhuyse in 
aanmerking genomen in zijn nota voor de vergadering van het directiecomité 
van 6 september5.  Het directiecomité vond de kwestie te ingewikkeld en te 
ingrijpend om onmiddellijk tot een beslissing over te gaan6.  Ze wilde het 
advies inroepen van de juristen Marcq en Van Dievoet en ook economen 
horen, namelijk professor Dupriez en Vincent, hoofd van de Studiedienst van 
de Bank.  Directeur Berger zou ook het Bankaufsichtamt raadplegen en vice-
gouverneur Ingenbleek zou de kwestie bespreken met Hayoit de Termicourt, 
advocaat-generaal in het Hof van Cassatie.  Van Dievoet was de enige die het 
verzoek afwees: als censor voerde hij een mogelijke belangenvermenging aan 
als excuus7. 
 Tijdens de consultatieronde kwamen drie aspecten van het probleem 
aan de orde: een juridisch, een economisch en een ethisch aspect.  Juridisch 
gezien kon het probleem gezien worden vanuit een logisch of vanuit een 
formeel standpunt.  Logischerwijze was de Bank, na de schorsing van de 
goudconvertibiliteit van de frank op 10 mei 1940, niet meer onderworpen aan 
de dekkingsverplichting.  De convertibiliteit was immers de raison d’être van de 
dekkingsverplichting, ze was er onlosmakelijk mee verbonden.  Schorste men 
het een, dan had het handhaven van het andere geen zin meer.  De regering 
had echter in mei 1940 nagelaten de dekkingsverplichting af te schaffen.  
Vanuit een formeel standpunt was de verplichting bijgevolg nog steeds van 
toepassing.  Voor zover een continueren van de emissie door de Bank als 
mogelijkheid werd in aanmerking genomen, was het bijgevolg aan de overheid 
om door een wettelijke maatregel het probleem van de dekking op te lossen.  
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Economisch gezien rees het probleem van de inflatie: zowel bij een 
continueren van de emissie door de Bank als bij het overnemen van de emissie 
door andere instellingen zou de geldomloop blijven toenemen en de 
prijsinflatie doorgaan.  Kon men aan deze implicatie voorbijgaan? Er was ten 
slotte nog een strafrechtelijk en ethisch aspect, namelijk de vraag of de 
voortzetting van de emissie door de Bank, of het overnemen van de emissie 
door een andere Belgische instantie, geen financiële hulp aan de vijand 
impliceerde.  Opnieuw werd het artikel 115 van het strafwetboek onder de 
aandacht gebracht8. 
 Bij een beslissing tot stopzetten van de emissie door de Bank en het 
continueren ervan door een andere instelling kwamen drie scenario’s in 
aanmerking9.  Als eerste scenario werd het herintroduceren van de 
Reichskreditkassenscheine genoemd.  De Bank stond huiverig tegenover deze 
oplossing: het zette, naar de mening van de directie, de poort wagenwijd open 
voor een ongecontroleerde plundering van het land.  Als tweede scenario kon 
men zich een beslissing van het Militaire Bestuur voorstellen, waarbij de Duitse 
Reichsmark als wettig betaalmiddel zou worden geïntroduceerd.  Tegenover 
een dergelijke mogelijkheid stond de Bank eveneens huiverig.  Ze bracht haar 
de desastreuze ervaring van de Eerste Wereldoorlog in herinnering en 
veronderstelde in de gegeven omstandigheden niets minder dan een integratie 
van de Belgische in de Duitse economie.  Het spookbeeld van de tol- en 
muntunie, waarvan men had gedacht bevrijd te zijn, kwam opnieuw om de 
hoek kijken10. 
 Het tweede scenario was in ieder geval au sérieux te nemen.  Het Militaire 
Bestuur had zelfs al navraag gedaan bij de Bank en bij andere Belgische 
instanties wat zij over een eventuele tolunie dachten11.  Refererend naar de 
Nederlandse ervaring, was de reactie unaniem negatief: de tolunie had de 
plundering van het land nog versneld12.  Von Falkenhausen zelf en ook Reeder 
waren trouwens nooit enthousiast geweest over het idee.  Ze hadden zich in de 
herfst 1940 en in de lente 1941 uitgesproken tegen een tolunie en hielden het 
bij dit standpunt13.  Ook Hofrichter zou zich nu bij hen aansluiten.  Hij was 
ervan overtuigd dat indien beide landen in een tolunie verenigd zouden zijn, de 
inflatie in België automatisch zou overslaan naar Duitsland en dat ook daar de 
prijzen zouden stijgen14. 
 Als derde scenario gold de mogelijkheid om biljetten van een andere 
Belgische instelling, die niet aan de wettelijke verplichting van het 
dekkingspercentage onderworpen was, in omloop te brengen.  De Emissiebank 
zou hiervoor perfect in aanmerking kunnen komen.  Ingenbleek15 scheen 
aanvankelijk een voorstander van dit scenario.  Sommige regenten, zoals 
Bekaert en Peltzer16, waren uitgesproken voor en zouden dit standpunt blijven 
verdedigen.  De emissie, zo argumenteerden ze, bleef in Belgische handen, wat 
toch een zekere controle van Belgische zijde mogelijk zou maken, terwijl de 
Bank vast kon houden aan haar wettelijke verplichtingen en haar imago als 
onafhankelijke instelling intact kon houden17.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
had trouwens een emissie-instituut in de Société Générale soortgelijke biljetten 
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in omloop gebracht en die formule had na de oorlog geen aanleiding gegeven 
tot kritiek. 
 Was er wellicht aanvankelijk geen overeenstemming in het 
directiecomité over het al of niet accepteren van het derde scenario, na 
diepgaande discussies vormde zich, onder de impuls van Berger, toch een 
duidelijke consensus tegen die optie18.  Een uitgifte door de Emissiebank, zo 
meende de directie, zou, zoals trouwens in de scenario’s van het in circulatie 
brengen van Reichskreditkassenscheine of van Reichsmarken, een dubbele 
geldomloop doen ontstaan, een toestand waarvan meer dan eens bewezen was 
dat ze enkel tot monetaire chaos kon leiden.  Had de zopas overleden 
gouverneur Janssen zich niet met verbetenheid en met succes ingezet om 
direct na zijn terugkeer de Reichskreditkassenscheine uit de circulatie te bannen?  
Zijn doel was ook toen uitsluitend de dubbele geldomloop te vermijden19.  
Tijdens de besprekingen bracht Ingenbleek nog eens de ongelukkige ervaring 
van de dubbele geldomloop tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering20. 
 De stichters-bankiers hielden zich in het begin van de discussie 
opvallend op de achtergrond.  Ten slotte waren de meesten wel gelukkig met 
het door de directie van de Bank ingenomen standpunt.  Ze waren altijd 
voorstanders van een enkelvoudige biljettenomloop geweest, in de gegeven 
omstandigheden bij voorkeur buiten de Emissiebank om.  Bang voor de 
verantwoordelijkheid, zonder gedekt te zijn door de wettige regering21?  De 
verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog ging volgens hen niet helemaal op.  De 
Société Générale was toen van bij de aanvang van de oorlog gevraagd geweest 
de emissie te verzorgen.  Indien de Emissiebank nu biljetten in omloop zou 
brengen, in feite om de bezettingskosten en de Duitse aankopen in België mee 
te financieren, zou dit kunnen worden geïnterpreteerd als een vrijwillige en 
bewuste financiële hulp aan de vijand22.  Merkwaardigerwijze zouden Galopin 
en de Munck tijdens de latere discussie in het begin van 1942 sterk aandringen 
op het respecteren van het wettelijke dekkingspercentage, zelfs al werd een 
dubbele geldomloop hierdoor onafwendbaar23. 
 Het advies van de economen ondersteunde het standpunt van de 
directie24.  Dupriez was zeer expliciet: ‘il faut s’inspirer du principe de la circulation 
unique, parce qu’elle facilitera grandement la solution des difficultés qui surgiront après la 
guerre’.  Hij was ervan overtuigd dat biljetten van de Emissiebank of eventueel 
Duitse marken door de bevolking zouden worden beschouwd als 
minderwaardig oorlogsgeld en dat de circulatie ervan, volgens de zogenaamde 
wet van Gresham (bad money drives out good money), de oppotting van de biljetten 
van de Bank in de hand zou werken.  Om de biljettenomloop op peil te 
houden zouden in dat geval extra hoeveelheden biljetten van de Emissiebank 
of biljetten van Duitse oorsprong in circulatie moeten worden gebracht.  Na de 
oorlog zou die extra emissie een potentieel inflatiegevaar vormen en aanleiding 
geven tot psychologische verwarring en monetaire chaos, waardoor de 
geplande muntsanering ernstig bemoeilijkt zou worden25.  Dupriez, en ook 
Vincent, waren bijgevolg voorstander van ‘une circulation unique’.  Het 
handhaven ervan, via een voortgezette emissie van biljetten door de Bank, 
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impliceerde echter het breken van de regels betreffende het wettelijke 
dekkingspercentage.  Voor dit juridische probleem moest een oplossing 
worden gezocht. 
 Tijdens een onderhoud van Berger met Hofrichter op 10 september 
1941 werd het juridisch aspect van de kwestie besproken.  Beiden waren het er 
over eens dat het door de wet opgelegde dekkingspercentage slechts door een 
nieuwe wet kon worden afgeschaft, verlaagd of opgeschort.  In de huidige 
oorlogsomstandigheden, bij afwezigheid van koning en wetgevende kamers, 
viel het uitvaardigen van een dergelijke wet onder de bevoegdheid van de 
Belgische regering.  Bij afwezigheid van de regering zou normaal de secretaris-
generaal van Financiën de maatregel moeten treffen.  Voor het geval die zou 
weigeren, meende Hofrichter, kon nog altijd het Militaire Bestuur, via een 
ordonnantie van de opperbevelhebber, een nieuwe wettelijke regeling 
opleggen.  Berger verzette zich tegen deze laatste suggestie: dit zou betekenen 
dat een Duitse ordonnantie een ‘bestaande’ Belgische wet zou ‘vervangen’.  Dit 
was, naar Bergers opvatting, tegen de internationale Conventie van Den Haag 
en daarom voor de Bank onaanvaardbaar26. 
 Meester Marcq, in zijn advies van 20 september 1941, peilde naar de 
bevoegdheid van de secretaris-generaal van Financiën om in deze 
aangelegenheid te handelen als wetgever in de plaats van de Belgische regering 
te Londen.  Steunend op de motivatie van het Hof van Cassatie bij het arrest 
van 7 april 1941 meende Marcq te mogen afleiden dat de secretaris-generaal 
van Financiën die bevoegdheid had: ‘si l’on reconnait aux secrétaires généraux un 
pouvoir législatif limité, l’on peut reconnaître au secrétaire général des finances le pouvoir de 
prendre la mesure envisagée, pour autant qu’il y ait urgence’ 27.  Hayoit de Termicourt, 
door Ingenbleek geconsulteerd in december 1941, sprak in dezelfde zin28.  
Secretaris Basyn lichtte het advies van Hayoit de Termicourt bij het arrest van 
het Hof van Cassatie van 3 november 1941 over de wetgevende bevoegdheid 
van de secretarissen-generaal, als volgt toe: de delegatie van bevoegdheid aan 
de secretarissen-generaal bij wet van 10 mei 1940 betrof een delegatie van 
administratieve macht, binnen het kader van ieders professionele bevoegdheid 
en voor zover er urgentie aanwezig was (‘Il ne me (Hayoit de Termicourt) paraît 
pas douteux que la suspension de l’article 7 (schorsing van de dekkingsverplichting) 
prendrait toutes les allures d’une mesure d’administration, n’étant… que la consécration 
d’un état de fait indépendant de la volonté du Secrétaire Général…  On peut donc 
raisonnablement soutenir selon moi que la suspension de l’article 7 serait une mesure prise 
dans le cadre de l’activité professionnelle du Secrétaire Général du Ministère des Finances.  
Pour le surplus, le cas d’urgence…  existe incontestablement’) 29. 
 
Naar een confrontatie met het ministerie van Financiën 
 
 Na deze consultaties was het directiecomité overtuigd dat een 
continueren van de emissie door de Bank de beste oplossing was en dat een 
schorsing van artikel  7 door een beslissing van de secretaris-generaal van 
Financiën de wettelijke weg daartoe moest vrijmaken30.  De regentenraad en de 
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beheerraad stemden in het begin van 1942 met deze optie in31.  In feite 
impliceerde de oplossing het afschuiven van de verantwoordelijkheid op de 
schouders van de secretaris-generaal van Financiën.  Contacten met het 
ministerie wezen echter uit dat Plisnier zich met de optie van de Bank helemaal 
niet kon verenigen32.  Wel achtte hij zich juridisch bevoegd om door een 
besluit artikel 7 van de organieke wet op te schorten, maar hij was, om 
beroepsethische redenen, daartoe niet bereid33. 
 In de eerste plaats was er, volgens Plisnier, geen enkel economisch 
argument om een dergelijke maatregel te rechtvaardigen.  De economische 
productie en activiteit waren zodanig verminderd dat de geldomloop eerder 
moest verminderd dan vermeerderd worden om bij de economische 
ontwikkeling aan te sluiten.  Een opschorten van artikel 7 zou bijgevolg door 
de publieke opinie worden beschouwd als ‘la consécration officielle, la légalisation, 
l’aveu public d’une inflation sans frein’.  Het uitvaardigen van een decreet in die zin 
was daarom beroepsethisch onaanvaardbaar.  In de tweede plaats was er, 
volgens Plisnier, een sociaal argument om zijn weigering te verantwoorden.  
Het opschorten van artikel 7 zou de inflatie pas in volle kracht doen toeslaan.  
Opnieuw zouden de loon- en weddetrekkenden, de gepensioneerden, kortom 
alle burgers met een beperkt en vast maandinkomen, het sterkst getroffen 
worden. 
 Plisnier had nog een derde, meer tactisch-georiënteerd, maar voor hem 
zeer valabel argument.  Het Militaire Bestuur had, bij de voorbereiding en de 
opening van het Oostfront, een vermindering van de bezettingskosten in het 
vooruitzicht gesteld.  Plisnier wenste hierover onderhandelingen met het 
Bestuur in te leiden en de in het vooruitzicht gestelde vermindering van de 
bezettingskosten in concrete cijfers vast te leggen.  Hij zag het handhaven van 
de dekkingscoëfficiënt als een waardevol drukkingsmiddel bij de opbouw van 
zijn confrontatie met de Duitse autoriteiten.  Op 13 november 1941 schreef hij 
in een brief aan het Militaire Bestuur, met kopie aan de Bank, dat hij de 
verplichting van het dekkingspercentage om economische en sociale redenen 
meende te moeten handhaven.  In zijn correspondentie refereerde hij zelfs 
naar een zin die gouverneur Janssen hem kort voor zijn overlijden had 
toevertrouwd: ‘Evitons de nous déshonorer’.  Hieruit blijkt dat Plisnier de situatie 
niet licht inschatte. 
 De standpunten van de Bank en van de secretaris-generaal van 
Financiën groeiden inderdaad verder uit elkaar en dit was geen goede zaak, te 
meer omdat geen van beiden bereid scheen een duimbreed toe te geven.  Het 
Militaire Bestuur was hiervan op de hoogte en schatte de gevolgen ervan voor 
de financiering van de bezettingskosten als volgt in: indien er geen akkoord tot 
stand kwam, voorzag het Bestuur een stopzetten van de emissie door de Bank 
bij het bereiken van de limiet van het verplichte dekkingspercentage en een 
collectief ontslag van de directie van de Bank.  Welke oplossingen waren er 
voorhanden om uit de impasse te geraken? 
 Het introduceren van de Reichsmark als een wettig betaalmiddel in 
België werd opnieuw als een redelijke mogelijkheid naar voren geschoven.  Het 
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impliceerde echter de creatie van een vrije handelszone en een monetaire unie 
met Duitsland.  Een dergelijk idee was al vroeger op een storm van protest 
onthaald geweest.  De stichters-bankiers, van hun kant, waren niet te vinden, 
of beter gezegd, waren voluit tegen een emissie door de Emissiebank.  Indien 
men toch die richting wilde uitgaan, dan zou de Emissiebank, meenden ze, bij 
Duitse verordening, omgevormd moeten worden tot een publieke instelling 
onder Duitse leiding.  Die omschakeling zou niet ongemerkt voorbijgaan en 
onmiddellijk gevolgd worden door een ernstige vertrouwenscrisis in België.  
Als alternatief bleef er uiteindelijk nog het opnieuw accepteren van de 
Reichskreditkassenscheine: indien dit langzaam en met omzichtigheid zou 
gebeuren, was de vrees voor een schokeffect, een steigeren van de publieke 
opinie, te voorkomen.  Maar het Bestuur was niet overtuigd.  Op lange termijn, 
en het is merkwaardig dat men in oorlogstijd naar de ‘lange termijn’ refereert, 
zou het vertrouwen in de Belgische munt hierdoor worden aangetast en 
indirect ook in de Reichsmark34.  Dit laatste was voor het Militaire Bestuur 
zeker niet wenselijk. 
 De Bank dacht aanvankelijk dat het meningsverschil met de secretaris-
generaal door onderlinge discussie kon worden gladgestreken.  Wanneer einde 
november 1941 het dekkingspercentage tot circa 45 procent was gedaald en er 
voorzien werd dat binnen de drie maanden het minimum van 40 procent zou 
worden bereikt, zond gouverneur Goffin een officiële brief naar Plisnier om 
hem over de alarmerende toestand in te lichten en hem te verzoeken de 
maatregel tot opschorting van de dekkingsverplichting toch te willen 
uitvaardigen35.  Op 7 januari 1942 volgde een nieuwe brief in dezelfde zin.  
Plisnier antwoordde via een gesprek dat hij weigerde tot de gevraagde 
maatregel over te gaan zolang de bezetter geen vermindering van de 
bezettingskosten toestond36. 
 De Bank begon in te zien dat Plisnier niet zou toegeven.  Niet alleen 
was er geen vermindering van de bezettingskosten in het vooruitzicht, 
integendeel, het bedrag was zopas opgetrokken.  De Bank zou verplicht 
worden haar emissie stop te zetten en haar principe van een enkelvoudige 
omloop op te geven.  Wat ze kost wat kost wilde vermijden was de invasie van 
Duits geld.  Voor de Bank bleef maar één optie over: de introductie van 
biljetten door de Emissiebank.  Op 9 januari besloot het directiecomité daarom 
aan de Emissiebank voor te stellen om over te gaan tot het drukken van eigen 
biljetten, onder de handtekening van voorzitter Goffin, met het oog op een 
eventuele emissie37. 
 Zelfs na de vraag aan de Emissiebank, bleef de directie van de Bank hoe 
dan ook nog hopen de secretaris-generaal van Financiën door overreding over 
de streep te krijgen.  Hij moest toch inzien dat zijn weigering het Militaire 
Bestuur op elk ogenblik kon doen overgaan tot een bevel om de emissie van de 
Bank, zonder enige waarborg, te continueren.  Het Militaire Bestuur was 
inderdaad zeer ontstemd over Plisniers blijvende weigering.  De regering te 
Berlijn was dit in feite nog veel meer.  Ze beschouwde Plisniers houding als 
een bewijs van ontoelaatbare obstructie en dacht er zelfs aan hem te ontslaan.  
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Zo ver wilden von Falkenhausen en Reeder niet gaan.  Ze vreesden dat een 
revocatie grote weerstand in de Belgische overheidsinstanties zou uitlokken.  
Ze waren, als altijd, tegen elke deining in de publieke opinie gekant.  Ze 
wensten orde en rust en geen wrijvingen of spanningen in het bezette gebied, 
die een negatieve weerslag konden hebben op de economische samenwerking 
met Duitsland en die vanuit Berlijn de gevreesde kritiek op hun beleid in België 
nieuw voedsel zouden geven.  Ze voelden meer en meer voor het geven van 
een bevel dat de Bank zou verplichten haar emissie te continueren, zoals 
Hofrichter in feite al in september aan Berger te verstaan had gegeven38. 
 Op 5 februari 1942 was het dekkingspercentage tot 42,48 procent 
gedaald.  De Bank besloot op 7 februari nog een laatste poging te ondernemen 
om de secretaris-generaal tot een herziening van zijn standpunt te bewegen39.  
Op 12 februari volgde echter een nieuwe weigering40, opgesteld, naar het 
oordeel van het directiecomité, ‘dans un état d’esprit très autocrate’ 41.  De Bank 
kreeg de indruk dat ze tegen haar wil gedwongen werd in de richting van een 
oplossing die ze aanvankelijk als wettelijk onaanvaardbaar had afgewezen.  Ze 
moest er zich nu bij neerleggen dat een Duitse ordonnantie de enige weg uit de 
impasse was.  Maar ze was niet bereid hiervoor de verantwoordelijkheid te 
dragen.  Die lag, volgens haar, volledig bij de secretaris-generaal van Financiën. 
 In een brief van 17 februari stelde de gouverneur Plisnier voor een 
duidelijke keuze: het behoud van een enkelvoudige geldomloop genoot de 
voorkeur zowel van de Bank als van het ministerie van Financiën; om dit 
principe in de gegeven omstandigheden te kunnen aanhouden, moest artikel 7 
worden gewijzigd of opgeschort en dit kon enkel door een besluit van de 
secretaris-generaal of door een Duitse ordonnantie zijn; het was aan de 
secretaris-generaal om een keuze te maken.  Goffin formuleerde de volgende 
vraag: ‘je vous serais obligé de me dire si la Banque pourrait éventuellement augmenter ses 
engagements à vue au delà de la limite des 40 pourcent au cas où l’autorité occupante 
prendrait une ordonnance, ou si elle devrait saisir la Banque d’Emission à Bruxelles de la 
question d’émettre des billets…’.  Goffin gaf de hoop op een toegeving vanwege 
Plisnier nog steeds niet op, want hij stelde voor een aantal leidende figuren van 
de Bank, de Emissiebank en het ministerie van Financiën samen te brengen 
om in een laatste poging te zoeken naar een werkbaar compromis42. 
 Plisnier ging akkoord met een bijeenkomst op 27 februari.  Tijdens het 
interval tussen het voorstel en de vergadering werd Plisnier bestookt door 
diverse prominenten, zoals Ingenbleek, M.-L. Gérard en A.-E. Janssen, die 
allen meenden via een persoonlijk gesprek een uitweg voor de patstelling te 
kunnen vinden.  De secretaris-generaal toonde zich zeer bitter over de door 
Goffin geformuleerde vraagstelling in zijn schrijven van 17 februari: ‘elle (la 
lettre) pourrait l’acculer à sa propre révocation par l’autorité allemande’.  Zijn weigering 
om in te gaan op de vraag van Goffin zou inderdaad, zo zei hij aan Ingenbleek 
tijdens een gesprek op 23 februari, het ideale voorwendsel voor de Duitsers 
zijn om hem opzij te schuiven en hem te vervangen door een volgzamer 
secretaris-generaal.  Na de oorlog zou de Bank hiervoor echter verantwoording 
moeten afleggen.  Waarom niet beter wachten tot het kritische ogenblik, 
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wanneer de 40 procent effectief was bereikt?  Op dat moment zouden de Bank 
en het ministerie samen druk kunnen uitoefenen op het Militaire Bestuur om 
toch een vermindering van de oorlogslasten toe te staan.  Plisnier maakte het 
elk van zijn gesprekspartners duidelijk: hij zou bij zijn standpunt blijven, zelfs 
al kostte het hem zijn revocatie.  Hij was geen don Quichotte, die in zijn eentje 
een verloren gevecht voerde, neen, hij achtte zich gesteund door een groep 
alom gerespecteerde mensen, als daar waren oud-ministers van Financiën A.-E. 
Janssen en M.-L. Gerard, de advocaat-generaal van het Hof van Cassatie 
Hayoit de Termicourt, secretaris-generaal van Justitie Schuind, en de regenten 
Peltzer en Bekaert43. 
 De kloof leek dus niet te overbruggen, maar de tijd, de onvermoeibare 
bondgenoot van het compromis, had zijn werk gedaan.  De onderhandelaars 
hadden inderdaad een niet onbelangrijke toegeving van Plisnier weten los te 
maken.  Op een informele vergadering van het directiecomité samen met de 
regenten Bekaert, Laroche, Frateur en Swolfs, die op 25 februari 1942 
plaatsvond en waarop ook Smeers, de regeringscommissaris bij de Bank, 
uitgenodigd was, liet deze laatste zich de bevrijdende woorden ontvallen: ‘le 
refus de M.  Plisnier d’intervenir lui-même par un arrêté n’exclut pas une autorisation 
accordée à la Banque d’obtemperer à une ordonnance allemande…’44.  Wat een 
opluchting, het einde van de tunnel was in het zicht! Nu konden op de formele 
vergadering van 27 februari Goffin én Plisnier zonder gezichtsverlies verklaren 
dat ze samen, in het hogere belang van het land, bereid waren een eventuele 
Duitse ordonnantie tot opschorting van de dekkingsverplichting te aanvaarden.  
De Bank zou voor de uitvoering ervan instaan45.  Meester Marcq sloot zich aan 
bij de consensus.  Plisnier bevestigde zijn akkoord in een schrijven van 
3 maart46. 
 Galopin trachtte nog op ultieme wijze, tijdens een gesprek met Goffin, 
Ingenbleek, Berger en Van Nieuwenhuyse op 2 maart, het directiecomité van 
de Bank te overtuigen om toch de wettelijke verplichting van het 
dekkingspercentage te blijven respecteren en, zo nodig, de geldcirculatie aan te 
vullen met bankbiljetten van de Emissiebank.  Galopin steunde zich hierbij op 
de Londense besluitwet van 27 november 1941 en op Gutts radiotoespraak de 
dag daaropvolgend: de regering in ballingschap was de wettelijke regering, zo 
benadrukte hij, en de Bank moest de wetten van die regering respecteren.  
Berger en de andere leden van het directiecomité gaven echter niet in.  De 
besluitwet van 27 november had, volgens Berger, geen politieke draagwijdte, ze 
had uitsluitend een technisch doel, namelijk de bescherming van de rechten 
van de Bank tegenover de Banque de France bij het proces te New York: ‘Dès 
lors, pour des raisons d'ordre technique (inconvénients d'une double circulation) et d'ordre 
moral (intérêt général), la BNB doit continuer à fonctionner’.  Waarop Galopin 
antwoordde: ‘Cette attitude est dictée par une interprétation (que nous savons inexacte) de 
la portée des décisions du Gouvernement de Londres’47. 
 Tijdens zijn vergadering van 5 maart 1942 onderschreef de regentenraad 
het bereikte akkoord en gaf dus aan het directiecomité de toestemming om de 
emissie in de voorziene omstandigheden voort te zetten.  Op 6 maart werd bij 
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ordonnantie van opperbevelhebber von Falkenhausen de verplichting tot een 
dekkingspercentage van 40 procent geschorst48.  Op 9 april viel de dekking 
beneden het wettelijke minimum van 40 procent.  De Bank continueerde haar 
emissie49.  Het incident was gesloten: de wonde was wellicht genezen, maar het 
litteken bleef. 
 
De clearing in opspraak 
 
 Behalve de kwesties van de bezettingskosten en van het dekkings-
percentage werden de Bank en de Emissiebank in de zomer van 1941 ook nog 
geconfronteerd met een derde, en zeker niet te minimaliseren probleem, 
namelijk de snel stijgende onevenwichtheid in de clearingoperaties met 
Duitsland, ten dele ook met Frankrijk en Nederland. 
 De Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941, de zogenaamde 
operatie Barbarossa, had, naast andere, ook belangrijke gevolgen voor het 
betalingsverkeer van België met Duitsland.  De oorlog trad in een nieuwe fase, 
namelijk die van de totale oorlog.  Volgens de Duitse propaganda moest de 
opening van het Oostfront door de gehele beschaafde wereld worden erkend 
als een ‘kruistocht tegen het kwaad’.  Wie zou zich willen onttrekken aan de 
offers, die nodig waren om de ‘waarden van het Westen’ te verdedigen tegen 
een verderfelijk regime?  Overtuigd of niet, bezet Europa zou verplicht worden 
zijn deel bij te dragen in de strijd. 
 Secretaris-generaal Plisnier zag de opening van het Oostfront helemaal 
anders.  Voor hem was het aantal Duitse troepen in België thans aanzienlijk 
geslonken50.  In de bezettingskosten kon bijgevolg fel worden gesnoeid.  
Plisniers onderhandelingen met het Militaire Bestuur kregen hierdoor een 
nieuwe dimensie.  Tussen zijn logica voor een vermindering van de 
bezettingskosten was geen speld te steken.  Een bewijs was dat zelfs het 
Bestuur, al was het schoorvoetend, moest toegeven dat Plisnier gelijk had51.  
Reeder had trouwens vanaf de lente 1941 een reductie van de bezettingskosten 
in het vooruitzicht gesteld52.  Maar dat was naast big brother in Berlijn gerekend, 
hoewel, naar het schijnt ook daar stemmen opgingen dat men voorzichtig 
moest zijn en de publieke opinie in België niet totaal mocht verwaarlozen. 
 Op de hoogte van het Belgische ongenoegen over de hoge 
bezettingskosten, zond Göring, hoofd van het Vierjarenplan, op 11 juni 1941 
een instructie naar het Militaire Bestuur te Brussel om alle aankopen van 
goederen voor de Wehrmacht niet meer te laten financieren door de 
bezettingskosten, maar te doen vereffenen via de clearing53.  Vanaf augustus 
werd bovendien aangedrongen om bepaalde via de clearing te regelen 
transacties met een politiek of commercieel onzuiver karakter te camoufleren: 
de uitbetaling van dergelijke transacties zou niet meer rechtstreeks aan de 
verkopers of andere begunstigden in België worden overgemaakt, maar via de 
centrale Reichskreditkasse te Brussel of via de door de Duitse autoriteiten 
gecontroleerde Belgische banken, zoals de Westbank, de Hansabank, en de 
Continentale Bank54.  Deze financiële instellingen zouden geregeld een totaal 
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bedrag in Belgische franken van de Emissiebank opvragen na aanbieding van 
een globale machtiging vanuit Berlijn tot uitbetaling.  De machtiging werd 
aldus een soort algemeen certificaat in blanco, met als enige aanduiding ‘laut 
besonderer Mitteilung’ 55.  Hierdoor werd de anonimiteit van de Belgische 
verkopers en andere begunstigden gewaarborgd, wanneer de Bank haar 
controle a posteriori  trachtte uit te voeren56. 
 Juist op het ogenblik van deze overgang naar een nieuwe Duitse 
financiële strategie ten aanzien van België, deed zich het overlijden van Janssen 
voor.  In opvolging van Janssen had directeur Berger de operaties met het 
buitenland onder zijn bevoegdheid gekregen.  Hij wenste zich vanzelfsprekend 
te informeren over de juiste inhoud van zijn nieuwe taak en vroeg met dit doel 
het advies van Kauch.  Als privé-secretaris had Kauch de activiteiten van de 
overleden gouverneur steeds van nabij gevolgd.  Volgens Kauch was de 
traditionele kernopdracht van de Bank vooral te zoeken in de binnenlandse 
sfeer, namelijk het in stand houden van de stabiliteit van de Belgische frank en 
het verzekeren van de goede werking van de geld- en kapitaalmarkt.  Juist hier 
beschikte de Bank thans over weinig ruimte en over weinig instrumenten om 
behoorlijk te kunnen functioneren.  Was de samenwerking met de 
secretarissen-generaal hechter geweest, dan had de Bank haar invloed in die zin 
kunnen uitbreiden.  Maar dat was nu eenmaal niet zo: ieder ministerie wilde de 
eigen bevoegdheden zoveel mogelijk beveiligen en stond op een of andere 
manier wantrouwig tegen iedere vorm van samenwerking57. 
 Volgens Kauch was de enige sector die voor de Bank open bleef, de 
buitenlandse sector, in het bijzonder de clearing, de sector die onder Bergers 
bevoegdheid viel.  Hier zou de Bank actief kunnen en moeten optreden.  Het 
Belgische creditsaldo bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn begon immers 
op te lopen en leidde, via de uitbetalingen in Belgische frank, tot inflatie.  De 
Bank zou door middel van saneringen in de clearing het saldo sterk kunnen 
verminderen.  Ze zou, onder meer, een onderscheid moeten maken tussen 
transacties in de goederen- en de dienstensector enerzijds en in de sector van 
het kapitaalverkeer anderzijds.  Deze laatste zouden niet meer in het 
clearingsysteem mogen worden opgenomen.  Dit hield in dat het verkopen van 
Belgische aandelen of van Belgische participaties in buitenlandse bedrijven aan 
Duitse ingezetenen of firma’s geen plaats meer mocht hebben in het 
clearingsysteem58.  Voorts zou de uitvoer naar Duitsland aan een systeem van 
contingentering en aan een uitvoervergunning van de Bank moeten worden 
onderworpen. 
 Berger nam zijn nieuwe taak ernstig op en zou hierbij de aanbevelingen 
van Kauch niet uit het oog verliezen.  Tijdens de vergadering van het 
directiecomité op 10 juli 1941 deelde hij aan zijn collega’s mee dat Janssen in 
de voorbije maanden, op eigen initiatief en zonder consultatie van het 
directiecomité, 67 maal een uitbetaling in Belgische frank, in het kader van de 
clearing, aan de FN-fabrieken te Herstal had toegestaan voor levering van 
wapens aan Duitsland.  Berger meende dat dergelijke uitbetalingen niet door de 
beugel konden en stelde daarom voor, niet in te gaan op een recente 
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machtiging vanuit Berlijn tot uitbetaling aan de FN-fabrieken voor nieuwe 
leveringen59.  Het directiecomité sloot zich aan bij Bergers suggestie en 
weigerde uit te betalen60. 
 Bergers nieuwe verantwoordelijkheid had ook een weerslag op zijn 
houding tegenover de dienst Buitenland in de Emissiebank.  Wegens de 
expansie van de clearingoperaties en de vermenigvuldiging van de 
reglementeringen in verband met de inlevering van goud en deviezen, had de 
dienst zich onder de leiding van Cracco aanzienlijk uitgebreid 61.  Cracco had 
hierdoor een sterke positie in de Bank verworven, naar het oordeel van Berger 
een te sterke positie.  Berger wenste het daarom duidelijk te maken dat alleen 
hij de leiding had over de betrekkingen van de Bank met het buitenland en 
zocht naar een middel tot inperking van Cracco’s invloed in de Bank.  Hij 
vond dit middel in het domein van de controle over de clearingverrichtingen. 
 Zoals gezegd, ontsnapte de Belgische uitvoer naar Duitsland en 
Nederland aan de procedure van het normaal vereiste visum van de 
Verrekendienst van het ministerie van Economische Zaken.  Voor die uitvoer 
was bijgevolg slechts een controle a posteriori mogelijk via een verificatie van de 
bewijsstukken.  De onderzoeksafdeling opgericht door de dienst Buitenland, 
viel onder de bevoegdheid van Cracco.  De efficiëntie van zijn dienst was 
verhoogd door de aankoop van elektrische machines voor de verwerking van 
boekhoudkundige gegevens, die snelle statistische bewerkingen mogelijk 
maakten.  De onderzoeksafdeling van de dienst kon nu de ontwikkeling van de 
commerciële en financiële stromen met het buitenland op de voet volgen en in 
detail naspeuren62.  Aldus werd het mogelijk om militair collaborerende 
bedrijven aan te wijzen en hen waarschuwingen te geven63.  Binnen zijn 
afdeling, en ook daarbuiten, had Cracco hierdoor een zekere reputatie 
opgebouwd. 
 Vermoedelijk om die reden, richtte Berger, op suggestie van Ingenbleek, 
in de loop van augustus 1941 een eigen controleorgaan op, het ‘Beperkt 
Comité’ genoemd64.  Het was samengesteld uit Olivier Gérard, directeur-
generaal van de Office de Compensation (Verrekendienst), Leopold Smeers, 
directeur-generaal van de Schatkist en de Openbare Schuld en tevens 
regeringscommissaris bij de Bank, en naast Berger zelf, als administrateur-
directeur van de Emissiebank, ook nog uit een vertegenwoordiger van het 
ministerie van Landbouw.  Het was de bedoeling om door onderlinge 
samenwerking meer informatie te verzamelen over de Belgisch-Duitse 
transacties en zodoende de controle hierover te verscherpen65. 
 Het Comité behield echter een officieus karakter.  Smeers heeft er zelfs 
na de Bevrijding uitdrukkelijk op gewezen dat het belang van het Comité niet 
mocht worden overschat.  Sommige directieleden van de Bank en van de 
Emissiebank hadden inderdaad in een rapport dat ze eind 1943 hadden 
opgesteld in die richting overdreven.  Ze hadden gehoopt hierdoor, indien 
nodig, hun activiteiten tijdens de oorlog te kunnen verdedigen66.  Merkwaardig 
is bovendien dat Cracco bij de werking van het Beperkt Comité niet werd 
betrokken, hoewel hij het best op de hoogte was van de materie die er werd 
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behandeld.  In feite zouden het Beperkt Comité en Cracco's onderzoeks-
afdeling naast elkaar werken.  Dit doet vermoeden dat Berger, naast het idee 
van een betere samenwerking, nog een tweede bedoeling had, namelijk 
Cracco’s positie af te zwakken. 
 Enkele incidenten in september-oktober 1941 tussen Berger en Cracco 
versterken het vermoeden.  Tijdens een vergadering van het directiecomité 
werd een nota van Cracco over de uitbetalingen op grond van machtigingen 
‘laut besonderer Mitteilung’ en over kapitaalbewegingen met nadruk opzij 
geschoven67.  Cracco werd bovendien verweten het gezag van Berger te 
hebben ondermijnd door een krediet van 23.863 Belgische frank te hebben 
toegekend voor invoer van arachieden uit Frankrijk: het directiecomité had wel 
zijn principieel akkoord gegeven bij een bespreking van de kredietaanvraag in 
kwestie, maar Cracco had nagelaten voor de concrete toekenning van het 
krediet nog eens expliciet de toestemming van Berger te vragen.  Cracco kreeg 
hiervoor een officiële blaam van het directiecomité.  In een nota verdedigde 
Cracco zijn handelwijze en contesteerde hij de beslissing.  Het comité 
handhaafde echter de blaam68. 
 Het was evenwel nu niet het moment om persoonlijke wrijvingen uit te 
vechten.  Integendeel, de omstandigheden dwongen tot samenwerking.  In de 
loop van de zomer 1941 stegen de clearingtegoeden van de Emissiebank bij de 
Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn zo snel dat het directiecomité van de Bank 
en van de Emissiebank nauwelijks een paniekstemming kon onderdrukken69.  
Cracco maakte in een nota van 1 augustus het comité attent op de 
‘alarmerende’ ontwikkeling van het Belgische clearingtegoed en op het 
plunderen, er was geen ander woord voor, van het bezette België70.  Op 25 
augustus schreef hij een nieuwe nota in dezelfde zin en presenteerde ook een 
statistisch overzicht van de clearingoperaties van juli 1940 tot juli 1941.  Met 
nadruk wees hij er op dat het vigerende Duits-Belgische clearingsysteem niets 
meer te maken had met het systeem van de klassieke compensatie-akkoorden.  
Onevenwicht was toen niet toegestaan, tenzij tijdelijk, maar nu werd het 
gewoon opgelegd door een van de partijen.  De clearingoperaties namen de 
vorm aan van een kredietverlening ‘de telle manière que la mesure du crédit est fixée 
non plus par le donneur, mais par le preneur de crédit’.  Het aan die kredietverlening 
verbonden risico werd bovendien niet meer gedragen door de oorspronkelijke 
particuliere schuldeisers maar door de hele gemeenschap.  Het clearingsysteem 
was dan ook: ‘un véritable complément de contribution de guerre… et sert admirablement 
la volonté d’hégémonie de l’Allemagne’ 71. 
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Tabel 13.1: Verloop van de Belgische clearingrekeningen 
(totaal saldo van de Belgische tegoeden) 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

saldo op 31 oktober 1940 
 
saldo op 30 november 1940 
 
saldo op 31 januari 1941 
 
saldo op 31 maart 1941 
 
saldo op 31 mei 1941 
 
saldo op 31 juli 1941 
 
saldo op 2 augustus 1941 
 
saldo op 17 augustus 1941 
 
saldo op 27 augustus 1941 
 

886 
 

1.066 
 

1.209 
 

1.465 
 

1.900 
 

2.768 
 

2.881 
 

3.820 
 

4.579 

 
Bron: NBB, Archief, SD, papieren Cracco, dossier 8.11.26/2: nota van 25.08.1941; 
NBB, Archief, DC, 04.09.1941. 
 
 
 Bij de ontleding van het creditsaldo op 31 juli 1941 kwam Cracco tot de 
vaststelling dat slechts 37 procent van het totaal afkomstig was van een tegoed 
op de goederenbalans, 24 procent van een tegoed op de dienstenbalans en 
32 procent op de balans van het kapitaalverkeer.  Proportioneel bekeken, 
namelijk vergeleken met het totaal van de verrichtingen per balans, was het 
onevenwicht het scherpst in de balans van de kapitaalbewegingen72.  
Aanvankelijk werd het tegoed er veroorzaakt door de transfers van goud en 
buitenlandse deviezen door de Emissiebank naar de Reichsbank.  Na 
november 1940 waren echter vooral de opbrengsten uit de verkoop van 
Belgische en buitenlandse aandelen door Belgische bedrijven aan Duitse 
kopers verantwoordelijk voor het toenemende onevenwicht.  Het ging vooral 
om de verkoop van buitenlandse waarden en nog meer om het afstoten van 
Belgische participaties in Zuidoost-Europa, in de Balkan en in het door 
Duitsland geannexeerde Groothertogdom Luxemburg. 
 In de dienstenbalans was het verstoorde evenwicht in eerste instantie te 
wijten aan het overmaken van spaargelden door in Duitsland werkende 
Belgische arbeiders naar hun familie in België.  Het positieve saldo in de 
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goederenbalans, ten slotte, was einde juli in absolute cijfers het grootst, maar in 
relatieve cijfers, wegens de grote omvang van zowel import als export op dat 
ogenblik, in feite vrij gering.  Inzake uitvoer waren textielproducten, steenkool, 
ruw staal, halfafgewerkte staalproducten en goederen uit de metaalverwerkende 
industrie, zoals locomotieven, treinwagens en schepen, de koplopers.  Inzake 
invoer ging het vooral om graan en andere levensmiddelen, voorts over 
grondstoffen voor de textiel- en metaalindustrie73. 
 In de loop van de maand augustus 1941 nam het verstoorde evenwicht 
in de Belgisch-Duitse clearing plots een nieuwe en zeer ongunstige wending.  
Oorzaak was de ontsporing van een akkoord dat Janssen als voorzitter van de 
Emissiebank op 17 april 1941 had gesloten met de Reichskreditkasse.  Het 
akkoord ging over de procedure tot aanzuivering van een lopende rekening van 
de Emissiebank bij de Reichskreditkasse te Brussel.  De rekening werd gevoed 
door overschrijvingen van in België gevestigde Duitse banken en organisaties.  
Die wensten in ruil voor hun overschrijvingen in Reichsmarken een bedrag aan 
Belgische franken te ontvangen.  Ze wilden dit geld onderhands doorgeven aan 
klanten, die in België goederen of diensten hadden gekocht voor het leger, en 
die Belgisch geld nodig hadden om hun leveranciers te betalen74. 
 Janssen had zich aanvankelijk tegen deze manier van handelen niet 
verzet75.  Ze voorzag de Emissiebank immers van deviezen die ze, naar zijn 
mening, autonoom kon aanwenden voor het aankopen van voedingswaren en 
grondstoffen in het buitenland.  Janssen zag in het akkoord van 17 april 1941 
nog een tweede belangrijk voordeel: tot dan toe kon de Emissiebank de 
betrokken uitbetalingen in Belgisch geld recupereren langs de door België aan 
de Reichskreditkasse gestorte vergoedingen voor de bezettingskosten.  Volgens 
het akkoord van 17 april zouden de terugbetalingen gebeuren bij het begin van 
iedere maand. 
 Reeds in de zomer 1941 liep het mis met de regeling.  Zoals hoger 
gezegd, stegen vooral de aankopen voor het Oostfront razend snel.  Parallel 
daarmee nam het tegoed van de Emissiebank op haar lopende rekening bij de 
Reichskreditkasse alarmerende proporties aan.  Toen op 5 augustus de 
verrichtingen tijdens de maand juli moesten worden afgerekend (ter waarde 
van 461 miljoen Belgische frank in het voordeel van de Emissiebank), deelde 
Hofrichter aan Berger mee dat de Reichskreditkasse dit creditsaldo niet langer 
meer kon aanzuiveren vanuit de ontvangsten voor de bezettingkosten76. 
 Hofrichter eiste daarom een herziening van de procedure.  De meeste 
aankopen en verrichtingen, zo stelde hij, waren immers geen aankopen voor 
het Duitse bezettingsleger in België stricto sensu, maar aankopen voor het leger 
in het algemeen en voor het Oostfrontleger in het bijzonder.  Het was 
bijgevolg niet correct die transacties te laten financieren door de 
bezettingskosten, ze moesten normaliter worden vereffend via de clearing.  De 
overheid te Berlijn had trouwens al toegezegd om een eerste bedrag 
(Hofrichter sprak ter waarde van 700 miljoen Belgische frank) over te schrijven 
naar de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn, 
met als opdracht de Reichskreditkasse te Brussel voor dit bedrag te crediteren.  
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Enerzijds zou de Reichskreditkasse hierdoor het tegoed dat de Emissiebank op 
haar had voor de verrichtingen van de maand juli kunnen aanzuiveren.  
Anderzijds zou ze het voorschot van het ministerie van Financiën op de later 
te storten vergoedingen voor de bezettingskosten al ten dele kunnen 
terugbetalen77.  Tegelijkertijd deelde Hofrichter echter mee dat de 
bezettingskosten thans beduidend hoger lagen dan het bedrag van 1 miljard 
Belgische frank dat maandelijks werd afgedragen.  De meerkosten bedroegen 
375 miljoen frank per maand.  Een aanpassing van de regeling was ook op dit 
gebied bijzonder dringend78. 
 Berger kon niet anders dan de logica van Hofrichters redenering inzake 
de financiering van de Duitse aankopen accepteren en de gevolgen ervan 
ondergaan.  Hofrichter liet ook tijdens de discussie duidelijk verstaan wie het 
laatste woord zou hebben en sloot de kritiek van zijn gesprekspartners af met 
de one liner: ‘Sie vergessen dasz wir Sieger sind’ 79.  Een onderhoud van Goffin, 
Ingenbleek en Berger met Hofrichter de volgende dag veranderde niets aan het 
standpunt van het Bankaufsichtamt.  Het was nu voor de Emissiebank zaaks zo 
spoedig mogelijk in te grijpen om een verdere toename van haar creditsaldo bij 
de Reichskreditkasse af te remmen en zodoende een verdere ontsporing van de 
clearing tegen te gaan.  Maar er was meer.  De Duitse inkooporganisaties en 
banken werden steeds lakser bij het invullen van de toelichtingen, die hun 
aanvragen voor het verkrijgen van Belgische franken moesten rechtvaardigen.  
Ze vertikten het de wettelijk vereiste omschrijvingen bij hun aanvraag te 
voegen, die ten slotte teruggebracht werden tot een nietszeggende laut besonderer 
Mitteilung.  Hierdoor werd de controle van de Emissiebank op de aard van de 
verrichtingen onmogelijk.  Op 6 augustus liet het directiecomité dan ook aan 
de Reichskreditkasse te Brussel weten dat ze in de toekomst geen betalingen 
meer op haar rekening bij de Kasse wenste te ontvangen80. 
 Berger nam onmiddellijk contact op met secretaris-generaal Plisnier om 
zijn akkoord te vragen voor de voorgenomen wijziging inzake het financieren 
van de aankopen van Duitse inkooporganisaties in België.  Plisnier stond 
positief tegenover het voorstel als zodanig.  Hij dacht dat de overheveling van 
de aankopen naar de clearing de omvang van de bezettingskosten aanzienlijk 
zou verminderen.  Dit argument zou hij, tijdens zijn onderhandelingen met het 
Militaire Bestuur, kunnen uitspelen om een vermindering van de 
bezettingskosten af te dwingen.  Plisnier dacht niet alleen aan een vermindering 
van de bezettingskosten, wat op zich al een fantastisch vooruitzicht was, maar 
hij stoelde zijn positieve reactie op een voor hem zeer doorslaand argument, 
namelijk dat bezettingkosten ten slotte kosten à fonds perdus waren.  Een 
clearingtegoed bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn, daartegenover, 
vormde een concrete vordering op een buitenlandse financiële instelling en was 
daarom, juridisch gezien, veiliger81. 
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De motie van 24 september 1941 
 
 Hofrichter had tijdens zijn gesprekken op 5 en 6 augustus 1941 
meegedeeld dat de diensten van het Militaire Bestuur aan het uitzoeken waren 
welke in het verleden als bezettingskosten geboekte uitgaven in feite te 
beschouwen waren als vergoedingen voor in België verrichte Duitse aankopen 
met een buitenlandse bestemming.  Naar gelang de uitsplitsing van de 
rekeningen zulke uitgaven aan het licht bracht, zou de overheid te Berlijn de 
overeenkomstige bedragen doen overschrijven naar de rekening van de 
Emissiebank bij de Deutsche Verrechnungskasse met het verzoek de bedragen uit 
te betalen, in Belgisch geld, aan de Reichskreditkasse te Brussel.  Op 11 augustus 
werd de Emissiebank door de Deutsche Verrechnungskasse op de hoogte gebracht 
dat tengevolge de nieuwe regeling een bedrag van 4 miljoen Reichsmark (ter 
waarde van 500 miljoen Belgische frank) op haar rekening was 
overgeschreven82.  Op 12 augustus vond een tweede overschrijving plaats ten 
bedrage van 2,5 miljoen Reichsmark (312,5 miljoen frank)83.  Op 23 augustus 
volgde een derde overschrijving van 4 miljoen Reichmark (500 miljoen 
Belgische frank)84. 
 Het directiecomité had een schriftelijk bevel van commissaris von 
Becker gevraagd om het eerste bedrag in Belgische frank aan de 
Reichskreditkasse te Brussel uit te betalen.  Een analoog bevel werd gevraagd bij 
de tweede overschrijving.  De derde operatie op 23 augustus deed echter de 
maat overlopen.  Het directiecomité weigerde de uitbetaling, zelfs nadat von 
Becker op 25 augustus telefonisch en met de nodige bedreigingen de 
uitbetaling had geëist voor het middaguur van de volgende dag85.  Het 
directiecomité hield echter voet bij stuk.  De overheveling van een deel van de 
bezettingskosten naar de clearing had een politieke draagwijdte en moest 
daarom in overleg met het ministerie van Financiën geschieden.  Het 
directiecomité wilde dan ook pas gevolg geven aan de eis van de commissaris 
indien het ministerie van Financiën daartoe zijn toestemming gaf86.  Met dit 
doel vroeg het comité aan Ingenbleek om contact op te nemen met Plisnier en 
te zien in welke mate er een oplossing voor de impasse mogelijk was87. 
 Plisnier vreesde dat een definitieve weigering zijn positie zou 
verzwakken bij de aan de gang zijnde onderhandelingen met von Falkenhausen 
over een mogelijke reductie van de bezettingskosten.  Hij adviseerde dus toch 
door de zure appel te bijten en de betaling te accepteren88.  Wel meende 
Plisnier dat de uitgesplitste bedragen moesten worden teruggegeven aan het 
ministerie van Financiën.  Zo niet zou België tweemaal betalen, eenmaal via de 
oorspronkelijke storting door het ministerie van Financiën, en nog een keer via 
de clearing te Berlijn.  Ingenbleek en Plisnier waren het eens dat de 
Emissiebank slechts tot uitbetaling aan de Reichskreditkasse kon overgaan, 
indien er een schriftelijk bevel was en indien, ook dit was belangrijk, de 
operatie eenmalig zou zijn, ter sanering van het verleden89.  Ten slotte drong 
Ingenbleek er bij Plisnier op aan dat het ministerie van Financiën de verhoging 
van het clearingtegoed van de Emissiebank te Berlijn zou dekken door een 
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uitbreiding van de staatswaarborg voor het toegenomen risico.  Plisnier kon 
daar in principe mee instemmen, maar vroeg toch bedenktijd90.  Op 
26 augustus schreef gouverneur Goffin aan von Becker dat de Emissiebank tot 
uitbetaling zou overgaan: ‘nous obéissons à un ordre…  Si nous nous soumettons… c’est 
que vous nous avez déclaré qu’il s’agit d’apurer le passé ’.91. 
 De regenten van de Bank en de beheerders van de Emissiebank volgden 
met argusogen de ongunstige ontwikkeling van het Belgische clearingtegoed te 
Berlijn.  Op 2 juli 1941 had Peltzer het directiecomité al aangezet om de 
beheerraad geregeld en volledig in te lichten over de gang van zaken.  Bekaert 
zegde verrast te zijn over de omvang van de kapitaalbewegingen in het 
toenemende onevenwicht van de clearing en vroeg hieromtrent meer details92.  
Wanneer uit Cracco's nota van 1 augustus bleek dat sinds november 1940 
vooral de opbrengsten uit de verkoop van Belgische buitenlandse participaties 
aan Duitse kopers verantwoordelijk waren voor het verstoorde evenwicht, 
lieten sommige regenten en beheerders scherpe kritiek horen.  Dergelijke 
uitbetalingen door bemiddeling van de Emissiebank werden onaanvaardbaar 
geacht.  Ze zouden immers slechts ten goede komen aan enkele holdings of 
aan enkele individuen, terwijl het risico voor de recuperatie van het Berlijnse 
tegoed volledig bij de gemeenschap lag93.  Goffin kwam tussenbeide met de 
geruststellende mededeling dat de directie al stappen had ondernomen om de 
rechthebbenden te overtuigen overheidspapier te aanvaarden voor de 
uitbetalingen in plaats van contanten94.  Hierbij aansluitend nam de 
Emissiebank het initiatief om de betaling met overheidspapier verplicht te 
stellen en zond in die zin een ontwerp van decreet naar de secretaris-generaal 
van Financiën95. 
 De beheerraad van de Emissiebank was nog meer geschokt toen de 
saneringsoperaties van de bezettingskosten in de loop van augustus 1941 plots 
een scherpe stijging van het clearingtegoed te Berlijn veroorzaakten, van 
2.881 miljoen Belgische frank op 2 augustus tot 4.579 miljoen op 
27 augustus96.  De toename had onvermijdelijk een weerslag op de 
uitbetalingen door de Emissiebank in België.  Cracco, hoofd van de dienst 
Buitenland, alarmeerde in een nieuwe nota van 25 augustus de directie.  Op 
11 september herhaalde hij zijn waarschuwing en voegde eraan toe dat de 
Emissiebank, naar zijn mening, concrete maatregelen moest nemen97.  Ze 
moest tegenover de bezettende overheid drie eisen formuleren: 1° er moest 
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen bezettingskosten en 
clearingoperaties; 2° alle in- en uitvoer van goederen moest onderworpen 
worden aan een goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken of 
van het ministerie van Landbouw en Bevoorrading; 3° inzake kapitaalverkeer 
moesten de transfers van kapitaal sensu stricto onderworpen worden aan het 
visum van de Verrekendienst: die zou uitmaken in welke mate compensatie 
mogelijk was; indien niet, dan zouden de opbrengsten worden vergoed met 
Belgisch overheidspapier. 
 Het is niet verwonderlijk dat na deze waterval van slecht nieuws en 
dreigende waarschuwingen sommige beheerders zich begonnen af te vragen of 
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ze mede verantwoordelijk konden worden gesteld voor de stijging van het 
clearingtegoed.  Meester Marcq had hen vroeger in die kwestie van advies 
gediend en hen aangeraden als leidraad hun eigen morele verantwoordelijk-
heidsgevoel te volgen.  Misschien hadden sommigen onder hen een concreter 
houvast nodig?  Een uiteenzetting op 12 september van Professor Dupriez 
over de gevaren voor inflatie, die inherent verbonden waren aan de stijging van 
het verstoorde evenwicht binnen de clearing, kon de gemoederen niet tot rust 
brengen.  A.-E. Janssen stelde tijdens dezelfde vergadering voor om, in het 
spoor van Cracco's suggesties, een motie op te stellen bestemd voor het 
Militaire Bestuur.  De beheerraad zou hierin zijn standpunt bepalen inzake de 
te nemen maatregelen tot inperking van de inflatie en tot vermindering van de 
bezettingskosten.  A.-E. Janssen had al een ontwerptekst klaar die na 
goedkeuring door het directiecomité aan Plisnier en aan de stichters-bankiers 
zou worden voorgelegd. 
 Plisnier, het directiecomité en de beheerders geraakten het niet eens 
over de tekst.  A.-E. Janssen suggereerde daarom een speciaal redactiecomité 
samen te stellen, waarvan Bekaert, Collin, Frère, Galopin, M.-L. Gerard, A.-E. 
Janssen, Leemans, Peltzer en Van de Steen deel zouden uitmaken98.  Allen 
kwamen op 19 september in vergadering samen waarop ook het 
directiecomité, Plisnier en Ingenbleek waren uitgenodigd.  Te haastig 
bijeengeroepen, niet voldoende voorbereid, wat ook: de vergadering verliep in 
een onrustige sfeer.  Collin herhaalde dat de tussen de Bank en de Reichsbank 
op 16-17 augustus 1940 gesloten conventie, juridisch gezien, aan de Duitsers 
het recht toekende om Reichsmarken in ongelimiteerde hoeveelheid te laten 
omzetten.  Die anomalie moest, volgens hem, in de eerste plaats worden 
weggenomen.  Galopin reageerde hiertegen zeer scherp: ‘ on va au devant d’un 
échec immédiat.  Il importe… de circonscrire la controverse en la portant sur le terrain de 
l’inflation et de son origine, notamment le déséquilibre du clearing… on ne peut prétendre en 
l’occurrence à arriver à l’équilibre, mais… il faut à tout prix enrayer le développement du 
mal’.  In dit verband wees Galopin er ook op om ‘ne pas adopter d’attitude cassante 
mais négocier, cela uniquement dans l’intérêt du pays’ 99. 
 Plisnier toonde zich zeer coöperatief en steunde het idee om sommige 
uitbetalingen, namelijk die met betrekking tot de kapitaalbewegingen, niet in 
geld uit te voeren, maar in de vorm van schatkistcertificaten.  Hij dankte 
trouwens de Emissiebank omdat ze zijn aan de gang zijnde onderhandelingen 
om de bezettingkosten te drukken in de motie had geïntegreerd.  Hij 
waarschuwde zelfs iedereen dat: ‘s’il (Plisnier) n’obtient pas à bref délai des résultats 
positifs dans ses négociations, il y aura un autre secrétaire général aux Finances’ 100. 
 Op 24 september kwam de beheerraad van de Emissiebank samen om 
de definitieve versie van de motie goed te keuren.  Hierin werd in de eerste 
plaats gewezen op het inflatoire effect van vele door de bezetter getroffen 
maatregelen.  De bezettingskosten en het clearingsysteem werden in dit 
verband als de grootste schuldigen aangeduid.  In feite maakte de bezettende 
overheid, volgens de tekst van de motie, misbruik van artikel 13 van de 
statuten, waardoor buitenlandse deviezen mochten dienen als dekking voor de 
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uitgifte van bankbiljetten.  Op grond van dit artikel werd de Emissiebank 
verplicht alle Duitse betaalmiddelen zonder onderscheid en zonder limiet als 
dekking te aanvaarden.  Dit was echter, naar de geest van de internationale 
Conventie van Den Haag, onaanvaardbaar.  Het stond ook haaks op de 
Belgische wetgeving die voorschreef dat enkel vrij in goud omzetbare deviezen 
als alternatieve dekking voor goud in aanmerking konden komen.  De bezetter 
moest die wetgeving respecteren.  De Emissiebank was bovendien, zoals de 
Bank, een Belgische instelling met een specifieke publieke functie, namelijk het 
voeren van een gezonde monetaire politiek.  De eisen van de Duitse 
autoriteiten die regelrecht naar een niet te stuiten inflatie leidden,  lieten de 
Emissiebank niet toe die opdracht naar behoren te vervullen101. 
 In de motie werd verder, zoals door Cracco gesuggereerd, een 
definitieve en absolute scheiding geëist tussen de bezettingskosten en de 
clearingoperaties.  Om die scheiding te waarborgen werd de oprichting 
voorgesteld van een gemengd comité, waarin de bezettende overheid, het 
ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en de 
Emissiebank vertegenwoordigd zouden zijn.  Het comité zou over een 
beslissende bevoegdheid beschikken.  De Duits-Belgische goederenhandel zou 
volgens de suggestie onderworpen worden aan een stelsel van 
contingenteringen en vergunningen.  Inzake kapitaalbewegingen stelde de 
motie voor de uitbetalingen ervan te regelen aan de hand van 
overheidseffecten102.  Ingenbleek bezorgde een kopie van de tekst aan Capelle, 
secretaris van de koning, en drukte hem op het hart de koning te wijzen op de 
dramatische economische en financiële toestand, die momenteel in het land 
heerste103. 
 Het Militaire Bestuur was ongetwijfeld op de hoogte van het grote 
ongenoegen in de leidende kringen van het land over de wijziging in de 
financiering van de oorlogslasten, over de daaruit voortvloeiende toename van 
het clearingtegoed en over de inflatoire neveneffecten ervan in België.  
Hoogstwaarschijnlijk was het Militaire Bestuur ook op de hoogte van de 
besprekingen rond het opstellen van de protestmotie, die effectief eind 
september zou worden ingediend.  Het is dan ook niet toevallig dat secretaris-
generaal Leemans op 25 september 1941 door Reeder werd uitgenodigd voor 
een gesprek met dr. Landfried, staatssecretaris voor Economische Zaken te 
Berlijn, op bezoek te Brussel, gesprek waarop ook dr. Schlumprecht, hoofd 
van de groep Economische Zaken te Brussel, was uitgenodigd104.  Landfried 
opende het gesprek met de verzekering dat de zware aan België opgelegde 
lasten slechts tijdelijk zouden zijn en ingegeven werden door de bijzondere 
omstandigheden van het ogenblik. 
 Leemans gaf lucht aan het ongenoegen van de Belgen over de gang van 
zaken tijdens de laatste maanden.  Wat betreft de Duits-Belgische handel stond 
tegenover de scherpe toename van het Belgische clearingtegoed een in 
Duitsland zopas afgekondigde Exportsperre.  België kon zelfs geen toestemming 
krijgen om vrij in te voeren uit derde landen.  Deze beperkingen legden een 
zware hypotheek op de ontwikkeling van het Belgische clearingtegoed.  
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Leemans vroeg daarom om tegenmaatregelen.  De uitvoer naar Duitsland en 
naar Nederland (95 procent van de Belgische uitvoer op dat ogenblik) moest 
worden onderworpen aan een voorafgaand visum van de Verrekendienst, die 
afhankelijk was van het ministerie van Economische Zaken, zodat langs die 
weg het creditsaldo ten gunste van België kon worden gereduceerd tot normale 
proporties.  België zou bovendien de toestemming moeten krijgen om met 
derde landen vrij te handelen.  De opgelegde uitvoer van steenkool naar 
Frankrijk, zonder enige compensatie, had bovendien bij velen kwaad bloed 
gezet, te meer omdat het een rantsoenering van het verbruik in België had 
meegebracht.  Een substantiële compensatie in voedingswaren vanuit Frankrijk 
was het minste dat België in dit verband mocht verwachten. 
 Landfried trachtte te sussen.  Reeder zou, samen met Leemans, een 
systeem uitwerken om de Belgische controle over de buitenlandse handel te 
verbeteren.  Reeder moest ook met Frankrijk besprekingen aanvatten om 
ervoor te zorgen dat in de toekomst de uitvoer van steenkool zou worden 
gecompenseerd door een invoer van graan.  Van al deze mooie beloften, zo 
zou later blijken, kwam niets terecht. 
 
De motie van 7 januari 1942 
 
 Op 29 september 1941 ontving de Emissiebank een bericht vanuit 
Berlijn dat de overheid, tot aanzuivering van de ten onrechte op de 
bezettingskosten ingeschreven aankopen in België met bestemming Duitsland, 
nog een bedrag van 30 miljoen Reichsmark (475 miljoen Belgische frank) had 
overgeschreven op de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse, met het verzoek dit bedrag in Belgisch geld uit te betalen aan 
de Reichskreditkasse te Brussel.  Er zou nog een analoge overschrijving volgen 
van 35 miljoen Reichsmark (437,5 miljoen frank) en dan zou de regularisatie 
van die verkeerde boekingen (in totaal 145 miljoen Reichsmark, ter waarde van 
1.812,5 miljoen frank) achter de rug zijn105.  De beheerders en regenten waren 
hierover niet te spreken.  M.-L. Gérard en Peltzer meenden dat het 
directiecomité moest reageren: het ter beschikking stellen van bankbiljetten aan 
de Emissiebank moest aan een limiet worden onderworpen.  Voorlopig bleef 
het echter bij een suggestie106. 
 Op 8 oktober 1941 volgde een nieuwe ontnuchtering.  Ze had ditmaal 
betrekking op het Frans-Belgische betalingsverkeer.  Belgische seizoen-
arbeiders werkten, zo lang men zich kon herinneren, op de grote hoeven in 
Noord-Frankrijk en later als grensarbeiders in de industrie107.  Vooral nadat 
arbeiders in België door de Wehrmacht werden gerecruteerd om een 
versterkingswal langsheen de Franse kust te bouwen, begon hun aantal 
aanzienlijk  te stijgen.  Tegelijkertijd begon de Wehrmacht in België ook 
goederen aan te kopen met bestemming Frankrijk.  Tot nu toe had de 
Reichskreditkasse te Parijs al deze uitgaven gefinancierd: ze recupereerde die van 
de Reichskredietkasse te Brussel via onderlinge compensatie.  De Brusselse Kasse 
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financierde haar betalingen aan Parijs met ontvangsten uit de door het 
Belgische ministerie van Financiën gestorte bedragen voor bezettingskosten. 
 Op 8 oktober liet het Bankaufsichtamt aan de Emissiebank weten dat de 
regeling van onderlinge compensaties en betalingen tussen de Reichskreditkassen 
van Parijs en Brussel werd afgeschaft108.  Thans zou het Frans-Belgische 
clearingakkoord, gesloten te Wiesbaden op 18 december 1940 en bekrachtigd 
met het protocol van 11 januari 1941, van toepassing worden.  Hierin was 
vastgelegd dat alle Frans-Belgische betalingen moesten lopen via de clearing te 
Berlijn.  Alle aankopen in België door de Wehrmacht met bestemming Frankrijk 
en alle vergoedingen voor Belgische dienstverlening in Frankrijk109 moesten nu 
vergoed worden door middel van overschrijvingen op de rekening van de 
Emissiebank bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn110. 
 De brief van 8 oktober liet ook weten dat de nieuwe regeling met 
terugwerkende kracht werd toegepast en dat er om die reden door de Duitse 
overheid een bedrag van circa 43,25 miljoen Reichsmark (ter waarde van 
540 miljoen Belgische frank) op de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse te Berlijn werd overgeschreven, met het verzoek dit bedrag 
aan de Reichskreditkasse te Brussel in Belgisch geld uit te betalen111.  De directie 
was in alle staten.  Dat de maatregel met terugwerkende kracht werd ingevoerd 
was al een hele klap, maar het vooruitzicht dat dit voor de hele duur van de 
oorlog zou gelden maakte het zeker niet beter. 
 Het directiecomité kon zich in zijn antwoord van 14 oktober akkoord 
verklaren met een regeling via de clearing te Berlijn, voor zover het ging om 
zuiver commerciële verrichtingen met Frankrijk.  Maar die methode toepassen 
op het vergoeden van in België door de Wehrmacht gekochte goederen met 
bestemming Frankrijk en ze eveneens toepassen op het vergoeden van door 
Belgen in Frankrijk gepresteerde arbeid, eveneens voor rekening van de 
Wehrmacht, ging werkelijk te ver.  Dergelijke vergoedingen waren immers te 
beschouwen als behorende tot de bezettingskosten, redeneerde het 
directiecomité, en moesten bijgevolg gedragen worden door het land waar de 
kosten werden gemaakt, in casu Frankrijk en zeker niet door België. 
 De Emissiebank stelde daarom een andere, meer gepaste, regeling voor: 
de Banque de France zou een speciale rekening in Franse frank openen op 
naam van de Emissiebank, in ruil voor uitbetalingen in Belgisch geld door de 
Emissiebank met betrekking tot de voornoemde vergoedingen.  Vanuit die 
speciale rekening zou de Belgische overheid voedingswaren en andere 
goederen in Frankrijk kunnen aankopen ‘buiten contingent’.  Als conclusie 
stelde de Emissiebank dat ze weigerde het bedrag van 540 miljoen Belgische 
frank aan de Reichskreditkasse te Brussel uit te betalen, zolang haar voorstel niet 
was aanvaard112. 
 Inmiddels waren, zoals hoger gezegd, ook de bezettingskosten per 
1 oktober 1941 opgetrokken van 1 miljard naar 1,5 miljard Belgische frank per 
maand en werd het reeds betaalde voorschot van 750 miljoen beschouwd als 
niet meer recupereerbaar.  De Belgische beleidsverantwoordelijken, zowel die 
van het ministerie van Financiën als die van de Bank en de Emissiebank, gaven 
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nu blijk van zoveel ongenoegen dat het Militaire Bestuur een tegemoetkomend 
gebaar wenselijk achtte.  Op 10 oktober suggereerde het Militaire Bestuur aan 
Plisnier een reis naar Berlijn om bij de hogere instanties de Belgische zaak te 
gaan bepleiten.  Plisnier zag daar wel iets in113.  Verder nodigde generaal von 
Craushaar, vice-president van het Militaire Bestuur, op 4 november Plisnier en 
Goffin uit op een vergadering om samen met Hofrichter en enkele andere 
Duitse leden van het Bestuur de gerezen moeilijkheden in een open gesprek uit 
te praten114. 
 Von Craushaar besprak eerst de kwestie van de bezettingskosten en 
herhaalde een voorstel dat op 10 oktober ook met Plisnier was besproken.  
Indien de afgekondigde verhoging van de bezettingskosten voor de Belgische 
bevolking onaanvaardbaar was, dan konden die kosten eventueel gereduceerd 
worden tot 1,250 miljard Belgische frank per maand: op voorwaarde echter dat 
de Bank een kredietopening aan de Reichskreditkasse te Brussel toestond tot een 
maandelijks bedrag van 250 miljoen.  Goffin antwoordde meteen dat die 
oplossing voor de Bank onaanvaardbaar was.  Een kredietverlening in die 
vorm druiste in tegen de statuten en viel bovendien onder artikel 115 van het 
strafwetboek, dat uitdrukkelijk verbood financiële hulp te verlenen aan de 
vijand.  De juridische adviseurs van de Bank hadden trouwens met klem op de 
strafbaarheid in dit verband gewezen115.  Von Craushaar liet het dan maar bij 
de 1,5 miljard Belgische frank per maand. 
 Inzake het Frans-Belgische betalingsverkeer verklaarde von Craushaar 
dat de terugbetaling van het bedrag van 540 miljoen Belgische frank door de 
Emissiebank aan de Reichskreditkasse te Brussel een eenmalige operatie was ter 
sanering van het verleden en dat er daarna niet meer op terug zou worden 
gekomen.  Voor de toekomst gold de regeling van 8 oktober 1941: al het 
Frans-Belgische betalingsverkeer zou vanaf die datum via de clearing te Berlijn 
moeten lopen, een maatregel die gold tot 30 april 1942, daarna zou men nog 
zien.  Wel gaf het Militaire Bestuur te verstaan dat het een bijzondere 
inspanning zou leveren om de Frans-Belgische verrichtingen voor rekening 
van de Wehrmacht tot een minimum te beperken, en ze zelfs, zo mogelijk, 
volledig uit te schakelen.  Eventueel zou de Emissiebank, bij nieuwe verzoeken 
tot uitbetaling in dit verband, het bedrag kunnen recupereren op de Belgische 
bezettingskosten116. 
 Plisnier zocht dekking voor het aanvaarden van de verhoging van de 
bezettingskosten.  Hij stelde een memorandum op, bestemd voor president 
Reeder, waarin hij de grieven in verband met de bezettingskosten samenvatte 
en het protest van Belgische zijde in scherpe termen formuleerde.  Hij nodigde 
op 12 november een aantal vooraanstaanden uit op een vergadering in het 
ministerie om samen na te gaan of het beter was de verhoging te weigeren en 
ontslag te nemen ofwel ze te aanvaarden en aan te blijven, maar met kracht te 
protesteren.  De meesten, met uitzondering van enkele hardliners zoals Hayoit 
de Termicourt, opteerden voor de tweede formule.  Sommigen verklaarden 
zich ook akkoord met het voorstel van het Militaire Bestuur aan Plisnier om de 
zaak zelf in Berlijn te gaan verdedigen117.  Galopin en de andere stichters-
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bankiers van de Emissiebank stonden eerder wantrouwig tegenover Plisniers 
strategie en zijn geplande reis naar Berlijn.  Ze vreesden dat hij er een 
vermindering van de bezettingskosten zou gaan bepleiten, eventueel op de rug 
van de Emissiebank, namelijk door het afschuiven van transfers met een 
politiek of militair karakter naar de clearing118. 
 De kwestie van de terugbetaling van 540 miljoen Belgische frank ter 
sanering van het Frans-Belgische betalingsverkeer bleef aanslepen.  Het 
struikelblok bleek hier het openen van een speciale rekening te zijn bij de 
Banque de France ten gunste van de Emissiebank119.  Half december was het 
duidelijk dat het Belgische voorstel noch voor de Fransen, noch voor de 
Duitsers aanvaardbaar was120.  Op 19 december werd de Emissiebank 
aangemaand om tot uitbetaling over te gaan.  De Emissiebank weigerde: ze 
bleef vooraf een akkoord eisen over de door haar gevraagde speciale rekening 
bij de Banque de France121. 
 Op 23 december 1941 stuurde von Becker aan de Emissiebank een 
bevel door tot betaling.  De spanning in het directiecomité van de Bank en van 
de Emissiebank steeg thans naar een hoogtepunt.  In het directiecomité 
bepleitten Van Nieuwenhuyse en Berger een weigering tot uitvoering van het 
bevel: België kon, volgens hen, niet gedwongen worden om een deel van de 
Franse bezettingskosten op zich te nemen.  Indien dit toch doorging, lag hun 
ontslag klaar122.  Ingenbleek en Galopin vonden Van Nieuwenhuyse en Bergers 
onverbiddelijke houding te extreem en konden hen doen afzien van hun 
plan123.  Ook meenden de meeste leden van de beheerraad, tijdens hun 
vergadering op 24 december, dat het uiteindelijk toch verkieslijker was het 
bevel uit te voeren.  Wel ging iedereen akkoord om de betaling te doen 
vergezellen van een nieuwe motie, nog kordater dan die van 24 september.  De 
directeurs zouden een ontwerptekst opstellen, het redactiecomité van de vorige 
motie zou de ontwerptekst op 30 december bespreken en eventueel bijwerken.  
Verder werd beslist om de statistische nota van Cracco over de recente 
ontwikkeling van het Belgische clearingtegoed aan de motie toe te voegen124. 
 Het werd duidelijk dat er zich in het directiecomité een ernstig verschil 
van mening begon af te tekenen over welke houding men tegen de bezetter 
moest aannemen.  De recentelijk benoemde leden Van Nieuwenhuyse en 
Berger werden voorstanders van een harde houding, zelfs al zou dit leiden tot 
ontslag.  Ingenbleek, daartegenover, bleef de man van de onderhandelingen en 
van het compromis en hierin werd hij gesteund door Galopin.  Hij was ervan 
overtuigd dat een te harde opstelling, gevolgd door het ontslag van het comité, 
slechts meer ellende zou meebrengen, niet alleen voor de financiële instellingen 
maar voor het hele land. 
 De motie werd op 7 januari 1942 aan het Militaire Bestuur bezorgd125.  
Ze ging uit van de statistische gegevens van Cracco van einde december126.  
Tussen einde augustus 1941 en einde december 1941, lichtte de motie toe, 
stegen de totale door de bezetter opgelegde oorlogslasten van 22,2 naar 31,1 
miljard Belgische frank: een toename van 8,9 miljard.  Van juni 1940 tot einde 
augustus 1941 bedroegen de gemiddelde maandelijkse oorlogslasten 1,48 
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miljard; van september tot december 1941 was dit maandelijkse gemiddelde 
opgeklommen tot 2,21 miljard: een gemiddelde toename van 730 miljoen 
Belgische frank per maand.  Deze toename was niet alleen toe te schrijven aan 
de verhoging van de opgelegde bezettingskosten, maar ook aan een verhoging 
van het clearingtegoed. 
 De stijging van het clearingtegoed werd volgens de motie in eerste 
instantie veroorzaakt door een stijgende export en een gelijktijdige 
vermindering van de import.  Die divergentie betrof vooral het Duits-
Belgische goederenverkeer, maar was ook steeds meer van toepassing op het 
Frans-Belgische en het Nederlands-Belgische goederenverkeer127.  De motie 
stelde het dan ook onomwonden: ‘plus les classes laborieuses s’épuisent au travail, plus 
le pays s’appauvrit en produits de toute nature’.  In tweede instantie werd de stijging 
van het Belgische clearingtegoed veroorzaakt door de toenemende Belgische 
arbeidsprestaties in Duitsland, Frankrijk en Nederland: de Emissiebank moest 
de besparingen van de arbeiders daar financieren met Belgisch geld en kreeg in 
ruil daarvoor een inschrijving op haar rekening bij de Deutsche Verrechnungskasse 
te Berlijn.  Hierdoor bleef het Belgische clearingtegoed, opnieuw onterecht, 
stijgen. 
 Dit alles was onaanvaardbaar, beklemtoonde de motie, niet alleen omdat 
de aankopen en arbeidsprestaties, vooral met bestemming Frankrijk en 
Nederland, in de meeste gevallen voor rekening van de Wehrmacht waren en 
bijgevolg  beschouwd moesten worden als Franse en Nederlandse 
bezettingskosten, maar bovendien omdat in beide landen het systeem voor de 
rantsoenering van de voedingswaren veel gunstiger uitviel dan in België en er 
dus, als tegenprestatie, ruimte kon worden vrijgemaakt voor uitvoer van 
voedingswaren naar België.  Wat Duitsland betrof, benadrukte de motie het 
feit dat steeds meer instructies tot uitbetaling verantwoord werden met de niets 
zeggende vermelding laut besonderer Mitteilung : een schaamlapje voor het dekken 
van allerhande uitgaven met militaire, politieke en propaganda-doeleinden.  Dit 
was eveneens onaanvaardbaar.  De motie drong in haar besluit dan ook 
dringend aan om werk te maken van de uitvoering van de motie van 24 
september 1941. 
 
De missie naar Berlijn (24-28 maart 1942) 
 
 De motie van 7 januari 1942 was nog niet de deur uit, of er ontstond 
een nieuwe herrie over het Frans-Belgische betalingsverkeer.  Op 8 januari 
maande het Militaire Bestuur de Emissiebank aan om een bedrag van 6,9 
miljoen Reichsmark (ter waarde van 86,25 miljoen Belgische frank) uit te 
betalen voor vergoedingen die betrekking hadden op Belgische verrichtingen 
voor rekening van de Wehrmacht in Frankrijk.  De Emissiebank weigerde 
prompt, zich baserend op het onderhoud van 4 november met von Craushaar. 
 De motie van 7 januari en de boze reactie op de brief van 8 januari 
maakten blijkbaar indruk.  Het Militaire Bestuur zocht naar enkele 
tegemoetkomingen om de gemoederen tot bedaren te brengen.  Het  
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Bankaufsichtamt liet weten dat het aangemaande bedrag van 86,25 miljoen frank 
mocht worden gerecupereerd op de Belgische bezettingskosten128.  Voorts 
deelde Reeder op 16 januari aan Plisnier mede dat de in de vorige herfst 
geplande reis naar Berlijn definitief zou doorgaan en dat hij die reis nu concreet 
zou voorbereiden129. 
 Op 21 januari leek het echter een ogenblik opnieuw fout te lopen.  Naar 
het zeggen van Hofrichter was op dat moment de reserve Belgische 
bankbiljetten in het bezit van de Banque de France - een reserve die moest 
dienen voor de vergoedingen aan de Belgische arbeiders in Frankrijk - al 
volledig uitgeput, terwijl ze, volgens de afspraken, alle kosten tot eind april 
moest kunnen dekken.  De Emissiebank moest onmiddellijk, en niet vanaf 
1 mei 1942 zoals gepland, voor een bedrag van 150 miljoen Belgische frank aan 
bankbiljetten ter beschikking stellen aan de Banque de France. 
 Goffin weigerde gevolg te geven aan Hofrichters verzoek, tenzij er aan 
één van de drie volgende voorwaarden werd voldaan: ofwel stond het Militaire 
Bestuur toe het bedrag opnieuw te recupereren uit de lopende Belgische 
bezettingskosten; ofwel werd het bedrag ingeschreven op een speciale rekening 
bij de Banque de France, volgens een regeling die de Emissiebank al op 
14 oktober 1941 had voorgesteld; ofwel mocht België voor de waarde van het 
gevraagde bedrag vrij voedingswaren kopen ergens in het buitenland.  
Hofrichter verklaarde dat hij onbevoegd was om over deze aangelegenheid een 
beslissing te nemen en zou de weigering van de Emissiebank aan vice-
president von Craushaar voorleggen130.  Uiteindelijk zou, op een formeel bevel 
van het Militaire Bestuur, toch tot uitbetaling worden overgegaan om de 
aanstaande besprekingen te Berlijn niet te compromitteren131. 
 De motie van 7 januari 1942 had ook een gunstig effect op het 
probleem van de financiële transfers.  Al in september 1941 had Plisnier, 
gevolg gevend aan een advies van de Emissiebank, een decreetontwerp 
dienaangaande aan de Duitse overheid ter goedkeuring voorgelegd: 
opbrengsten van vervreemding van Belgische aandelen en van Belgische 
participaties in het buitenland en opbrengsten van vervreemding van andere 
tegoeden van financiële oorsprong zouden worden uitbetaald met schatkist-
certificaten van een speciaal type, te bewaren in het ministerie van Financiën 
voor rekening van de Emissiebank en slechts uit te betalen drie maanden na 
het sluiten van de vrede132. 
 Op 6 januari 1942 had het Bankaufsichtamt negatief gereageerd op het 
ontwerp van Plisnier.  De Emissiebank besloot daarom ieder geval van 
vervreemding van financiële activa afzonderlijk op te nemen en met de 
begunstigden te onderzoeken in welke mate toch een uitbetaling met 
schatkistcertificaten kon worden overeengekomen133.  Onder druk van het 
ongenoegen dat in de motie van 7 januari tot uiting kwam, wenste het Militaire 
Bestuur ook op dit gebied een geste te doen tegenover de Emissiebank en het 
ministerie van Financiën.  Het Bankaufsichtamt liet op het einde van januari aan 
Plisnier weten dat zijn ontwerp inzake financiële transfers was goedgekeurd.  
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Het werd op 3 februari 1942 als een decreet van de secretaris-generaal van 
Financiën uitgevaardigd134. 
 Alle aandacht ging van nu af naar de voorbereiding van de reis naar 
Berlijn.  Het idee was door Plisnier bij het Militaire Bestuur in de zomer 1941 
gelanceerd en werd als een tegemoetkoming, na de vele strubbelingen tijdens 
de daaropvolgende herfst en jaarwisseling tussen het Bestuur en de Belgische 
financiële beleidslieden, uiteindelijk daadwerkelijk georganiseerd135.  Plisnier 
zou vanzelfsprekend de Belgische delegatie leiden en als centrale figuur 
fungeren bij de voorbereiding van de reis.  De Emissiebank en de Bank 
realiseerden zich onmiddellijk dat ze aan de zijlijn bleven staan.  Het Militaire 
Bestuur sprak trouwens aanvankelijk slechts van een delegatie van drie leden: 
Plisnier, Leemans en Galopin.  Niemand van het directiecomité werd erbij 
betrokken136.  De conclusie was dan ook spoedig getrokken.  De Bank en de 
Emissiebank moesten nauwer aansluiting zoeken bij het ministerie van 
Financiën, zelfs ten koste van wat autonomie: ze moesten met de secretaris-
generaal meer samenwerken en een eenheidsfront vormen137. 
 Het eerste resultaat van de toenadering was de opname van Goffin in de 
Belgische delegatie.  Op aandringen van Galopin zouden ook P. Heymans en 
M.-L. Gérard, als vertegenwoordigers van de privé-sector, worden uitgenodigd.  
Op aandringen van Plisnier kwam De Winter, secretaris-generaal van 
Landbouw en Bevoorrading, er nog bij138.  Leemans, ten slotte, kon verkrijgen 
dat O. Gérard, directeur-generaal van de Verrekendienst, eveneens mocht 
meereizen139. 
 Plisnier stelde een nota op die als leidraad moest dienen voor de 
onderhandelingen van de delegatie.  Een eerste versie werd op 4 februari 1942 
rondgestuurd.  Op 25 en 27 februari volgden een tweede en derde herwerkte 
versie.  De kern van de tekst bevatte aanbevelingen aan de Duitse regering om 
België te helpen op financieel en economisch gebied en om een extra 
inspanning te doen voor de bevoorrading140.  Inmiddels had Ingenbleek het 
Hof uitvoerig ingelicht over de spanningen tussen de Emissiebank en het 
ministerie van Financiën enerzijds en het Militaire Bestuur anderzijds op het 
einde van december 1941 en over het mogelijke ontslag van een hele reeks 
Belgische beleidslieden.  Wanneer de spanning na de aanmaning van 8 januari 
opnieuw toenam, kon Ingenbleek, via Van Overstraeten en Capelle, de koning 
overtuigen om een persoonlijke brief tot Hitler te richten, waarin de financiële 
problemen van het land, en vooral ook de grote nood op het gebied van de 
voeding en de verwarming, werden uiteengezet en waarin werd aangedrongen 
op het nemen van bijzondere steunmaatregelen ten gunste van België.  De 
brief werd op 9 februari door Kiewitz, Duits adjudant bij de koning, 
persoonlijk aan Hitler bezorgd141. 
 Hitler was helemaal niet opgezet met de koninklijke brief.  Hij vond de 
toon arrogant, voelde zich vernederd door de verwijzingen naar de heersende 
hongersnood, en liet niet na de regering in Berlijn te laten horen dat hij met 
woede kennis had genomen van het schrijven.  Vanuit het hoofdkwartier van 
de Führer kwam dan ook het consigne dat de geplande reis van de Belgen voor 
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onbepaalde tijd moest worden uitgesteld.  De regering gaf het bericht door aan 
het Militaire Bestuur te Brussel.  Von Falkenhausen en Reeder konden het niet 
waarderen dat de koning, achter hun rug om, een brief naar Hitler had 
gestuurd.  Ze deelden aan Leemans mee dat die brief de hele zaak in de war 
had gestuurd en dat de reis voorlopig niet kon doorgaan.  Na verloop van tijd 
konden de plooien echter worden gladgestreken en zou de reis toch kunnen 
plaatsvinden, wel niet in februari, zoals oorspronkelijk gepland maar op het 
einde van maart 1942142. 
 Intussen had Galopin een onderhoud met Hayoit de Termicourt, 
advocaat-generaal in het Hof van Cassatie, om te onderzoeken in welke mate 
een reis naar Berlijn in de huidige omstandigheden - er was weinig of geen 
resultaat te verwachten - nog te verantwoorden was.  Hayoit de Termicourt 
meende van wel.  Het behoud van arbeidsplaatsen in het land was een 
patriottische noodzaak en vereiste ‘une politique de présence active aux postes de 
commandes’.  Hayoit beklemtoonde het woord ‘active’: ‘une présence pour freiner les 
exigences de l’ennemi’.  Voorts zou het mogelijk verkrijgen van een egalisatie van 
de bevoorradingsregimes in België, Frankrijk en Nederland al een fraai 
resultaat zijn143. 
 Het directiecomité en de beheerraad van de Emissiebank wensten 
eveneens, zij het wat laat, hun bijdrage te leveren tot het succes van de reis 
naar Berlijn.  Ze gaven aan voorzitter Goffin en aan de vijf meereizende 
beheerders de moties van 24 september 1941 en 7 januari 1942 mee en 
voegden er nog een derde aan toe.  In deze laatste motie, goedgekeurd op 
24 maart 1942, de dag van het vertrek, werd met aandrang gevraagd dat de 
Duitse regering een maandelijks maximum zou vastleggen, zowel wat de 
uitbetaling van de clearingtransfers als wat de bezettingskosten betrof.  Die 
maxima zouden bovendien moeten rekening houden met het draagvlak van de 
Belgische economie.  Inzake de clearingtransfers zou ten slotte een 
gedetailleerde omschrijving van de aard der verrichtingen moeten worden 
meegedeeld alsook de namen van de ‘reële’ begunstigden144. 
 De delegatie nam op 24 maart de nachttrein naar Berlijn, vergezeld van 
enkele hoofdambtenaren van het Militaire Bestuur.  Dr. Schlumprecht, hoofd 
van de Gruppe Wirtschaft, kwam de heren in de trein opzoeken om ze wat goede 
raad mee te geven.  Hij adviseerde niet te pleiten voor meer voedselhulp vanuit 
Duitsland.  Die vraag zou zeer slecht overkomen.  De Russische veroveringen 
hadden niet het verwachte resultaat van een ruimere graantoevoer 
meegebracht.  Integendeel, tijdens de laatste maanden was de voedselschaarste 
in Duitsland sterk toegenomen en Hitler was allergisch tegenover iedere 
poging om die schaarste door uitvoer verder op te drijven: het zou de Duitse 
bevolking demoraliseren en dat risico moest absoluut worden vermeden.  
Schlumprecht meende dat er beter zou worden aangedrongen op een 
gelijkwaardige voedselbevoorrading in Frankrijk, België en Nederland en op 
een interne herverdeling ter verwezenlijking van die nivellering.  Op industrieel 
gebied vond hij het aangewezen een uitbreiding van het systeem van de 
Auftragsverlagerung (loonwerk) te bepleiten.  Op financieel gebied raadde hij aan 
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niet aan te dringen op een gelijktijdige vermindering van de bezettingskosten 
en van de clearingoperaties: een dergelijke eis maakte geen schijn van kans en 
zou kwaad bloed zetten.  Beter ware het alleen te praten over een verlaging van 
de bezettingskosten en de vraag voor een verlaging van de clearingtegoeden te 
laten vallen: clearingtegoeden gaven trouwens aanleiding tot een vordering, was 
zijn argument, terwijl bezettingskosten te beschouwen waren als verloren 
kosten145. 
 De delegatie werd te Berlijn hoffelijk ontvangen, maar de weigering van 
dr. Bracke, minister van Bevoorrading, om een onderhoud toe te staan aan 
enkele leden van de delegatie, was een duidelijk signaal dat op het gebied van 
een eventuele Duitse voedselhulp inderdaad niets te verwachten viel.  Zelfs de 
poging om ten minste een akkoord te verkrijgen over een interne herverdeling 
van het beschikbare voedsel tussen Frankrijk, Nederland en België stuitte op 
een negatieve reactie: op het verzoek kon om politieke redenen niet worden 
ingegaan.  Wantrouwen was er ook tegenover het voorstel tot een verhoging 
van de uitvoer van Belgische fabrikaten naar derde landen in ruil voor 
voedingswaren: het werd wel principieel, zij het schoorvoetend, aanvaard, maar 
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat Duitsland hierdoor geen enkel nadeel zou 
ondervinden.  Voorts  beloofde dr. Landfried, staatssecretaris voor Economie, 
spoedig in Brussel besprekingen te voeren over de kwestie van het verruimen 
van de Auftragsverlagerung. 
 Op financieel gebied kon de delegatie iets betere resultaten boeken.  
Tijdens zijn onderhoud met dr. Puhl, vice-president van de Reichsbank, kon 
Goffin verkrijgen dat er werk zou worden gemaakt van een betere scheiding 
tussen de bezettingskosten en de clearingverrichtingen.  Puhl zou bovendien 
zijn best doen om de clearing te doen zuiveren van de mededelingen laut 
besonderer Mitteilung, maar hij voegde er in vertrouwen onmiddellijk aan toe dat 
de Reichsbank daar niet veel greep op had.  Het was de regering die de 
instructies aan de Deutsche Verrechnungskasse doorgaf.  Zelfs de Reichsbank werd 
geregeld door de regering gedwongen betalingen uit te voeren zonder enige 
uitleg over de aard van de verrichting146. 
 De Belgische delegatie keerde op 29 maart naar Brussel terug en hield de 
volgende dag op het ministerie van Financiën een vergadering om de reis 
samen te evalueren147.  Iedereen was het erover eens dat de bezoeken weinig of 
geen positieve resultaten hadden opgeleverd.  Men verwachtte wel een wat 
beter resultaat van het beloofde bezoek van dr. Landfried met betrekking tot 
de Auftragsverlagerung en de zuivering van de clearing, maar dat was het dan 
uiteindelijk.  Galopin loofde de geest van solidariteit, waarvan zowel de leden 
van de overheidsdiensten als van het bankwezen blijk hadden gegeven: het 
eenheidsfront had blijkbaar goed gewerkt.  In feite was dit helemaal niet zo.  
Tijdens de terugreis uit Berlijn hadden Galopin, M.-L. Gérard en Goffin een 
vertrouwelijk gesprek gevoerd met Hofrichter148.  Ze zegden hem ronduit dat 
de clearing tijdens de laatste maanden niet goed werkte, in feite onbehoorlijk 
functioneerde wegens het systeem laut besonderer Mitteilung.  Waarom de 
clearingoperaties, suggereerden ze, niet zuiveren van alle niet-commerciële en 
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ongeoorloofde commerciële verrichtingen, zelfs al zou dit een verhoging van 
de bezettingskosten meebrengen? Ze verklaarden zelfs dat Plisnier daar niet 
negatief zou tegenover staan, wat Hofrichter zeer verwonderd deed opkijken. 
 Tijdens de samenkomst van 30 maart maakte Galopin nog twee 
interessante randbemerkingen.  In de eerste plaats ging het over de algemene 
toestand in Duitsland.  Was in de delegatie de ontgoocheling groot over de 
Duitse weigering tot enige tegemoetkoming inzake voedselhulp, de reden 
hiervoor was allen tijdens de reis duidelijk geworden.  In een tijdsspanne van 
enkele maanden waren, tot ieders verbazing, de voedselbevoorrading en ook 
het algemene psychologische klimaat in Duitsland duidelijk achteruitgegaan.  
Niet te verwonderen dus dat de Duitse autoriteiten niet happig waren om de 
rantsoenering in de bezette gebieden op te trekken.  Een tweede 
randbemerking betrof het Militaire Bestuur dat zich tijdens de discussies te 
Brussel zo vaak veeleisend en onverzettelijk had opgesteld.  Nu bleek zeer 
duidelijk voor alle leden van de delegatie hoe correct en onpartijdig het 
Militaire Bestuur de Duitse regering te Berlijn had geïnformeerd over de reële 
situatie in België en over de rechtmatige klachten tegen het bezettingsregime.  
Von Falkenhausen en Reeder hadden steeds de Belgische belangen verdedigd 
bij de Berlijnse nazi-leiders.  Meestal tevergeefs, maar het plaatste toch de top 
van het Militaire Bestuur in een nieuw daglicht.  Tezelfdertijd werd bij de 
Belgische delegatie het vermoeden versterkt dat de spanning tussen het 
Belgische Militaire Bestuur en de nazi-administratie te Berlijn zeer scherp was 
en dat, indien het tot een open conflict kwam tussen beide, België wel eens 
mee in de klappen zou kunnen delen149. 
 M.-L. Gérard bracht ten slotte de kwestie van het zuiveren van de 
clearing op tafel.  Plisnier reageerde snel en kort.  Hij ook was voorstander van 
een zuivere situatie, maar niet op de rug van zijn departement dat instond voor 
de bezettingskosten150.  De barsten in het eenheidsfront begonnen zich 
voorzichtig maar niettemin gevaarlijk af te tekenen.  Waar het breekpunt juist 
zou liggen, werd ook nu meteen duidelijk.  Het bezoek van dr.  Landfried te 
Brussel in mei 1942 zou daar niet veel aan veranderen.  Integendeel, net zo min 
als de reis naar Berlijn zou het bezoek van Landfried iets tastbaars opleveren. 
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24  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A 242/ 6), circulation: Kauch, note relative 
à la couverture légale, december 1942, p. 12. 

25  NBB, Archief, DC, 12.09.1941 (Basyn, annexe au procès-verbal du Comité de Direction). 
26  NBB, Archief, DC, 12.09.1941. 
27  NBB, Archief, Contentieux, papieren Miomandre, dossier Marcq b: brief Marcq aan Goffin, 

20.09.1941. 
28  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: résumé van het onderhoud Ingenbleek-

Hayoit de Termicourt, 16.12.1941. 
29  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, dossier 6: advies (Hayoit de Termicourt), 03.11.1941.  

Zie ook: NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: brief Pierre Ansiaux aan Goffin 
(toezending van een extract van het advies van Hayoit de Termicourt bij het arrest van het 
Hof van Cassatie van 03.11.1941), 03.01.1942.  Zie verder: NBB, Archief, Studiedienst, 1, 
dossier 01.02.01.70 (A 242/ 6), circulation: Kauch, note relative à la couverture légale, 
december 1942, p. 8. 

30  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A 242/ 6), circulation: Kauch, note relative 
à la couverture légale, december 1942, p. 9. 

31  NBB, Archief, RR, 14.01.1942. 
32  In feite blijkt uit het gesprek van Berger met Hofrichter op 10 september 1941 al duidelijk 

dat Berger rekening hield met een weigering van Plisnier om artikel 7 van de organieke wet 
door een besluit van de secretaris-generaal op te schorten (zie hoger). 

33  De argumentatie van Plisnier wordt helder toegelicht in zijn brief aan Goffin op 07.02.1942, 
in het verslag van Ingenbleek over zijn onderhoud met Plisnier op 23.02.1942, en in een 
brief van Plisnier aan Ingenbleek op 20.02.1942: NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, 
couverture: annexen n° 3, n° 17 en n° 18. 

34  NBB, Archief, papieren Prack, dossier 1: Prack, Vor- und Nachteile der Deckung des 
Wehrmachtsbedarf durch Wiederausgabe von Kreditkassenscheine, bzw. durch 
Inbetriebstellung der Emissionsbank in Brüssel, 30.10.1941. 

35  NBB, Archief, DC, 21.11.1941.  Voorts: NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: 
brief Goffin aan Plisnier, 26.11.1941. 

36  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A242/ 6), circulation: Kauch, note relative 
à la couverture légale, december 1942, p. 13.  Zie ook: NBB, Archief, DC, 08.01.1942. 

37  NBB, Archief, DC, 09.01.1942.  Zie ook: NBB, Archief, DC, 31.01.1942. 
38  SOMA, Archief, papieren Prack, dossier JP 965: Die Besatzungszeit in Belgien.  Persönliche 

Erinnerungen von Herbert Prack. 
39  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A 242/6), circulation: Kauch, note relative 

à la couverture légale, december 1942, pp. 15-16. 
40  NBB, Archief, DC, 12.02.1942. 
41  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: brief Plisnier aan Goffin, 12.02.1942; 

note pour le Comité de Direction (analyse détaillée de la lettre de M. Plisnier, conséquences, 
conclusions). 

42  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70, circulation: Kauch, note relative à la 
couverture légale, december 1942, pp. 17-18.  Zie ook: NBB, Archief, DC, 17.02.1942. 

43  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: RR, 25.02.1942 (notulen van twee 
informele bijeenkomsten, 23.02.1942 en 25.02.1942: verslag Ingenbleek over zijn onderhoud 
met Plisnier). 

44  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: RR, 25.02.1942 (verslag van twee 
informele bijeenkomsten, 23.02.1942 en 25.02 1942). 

45  Waren aanwezig op deze bijeenkomst: Plisnier, Smeers, Berger, Bekaert, Galopin, Frateur, 
Van Nieuwenhuyse, Heymans, Goffin, de Munck, Ingenbleek, de Launoit, M.-L. Gérard, 
Solvay, Lippens en Collin: NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A 242/ 6), 
circulation: Kauch, note relative à la couverture légale, december 1942, pp. 19-20. 
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46  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: brief Goffin aan Plisnier, 28.02.1942; 

brief Plisnier aan Goffin, 03.03.1942; beslissing van de regentenraad, 05.03.1942 (met verslag 
van het onderhoud Ingenbleek-Marcq over het bereikte akkoord).  Alleen de leiders van de 
Société Générale Galopin en de Munck aarzelden om de consensus te accepteren.  Galopin 
maakte zelfs de opmerking dat het wellicht toch beter zou zijn de emissie van de Bank stop 
te zetten en een emissie door de Emissiebank goed te keuren in plaats van te aanvaarden dat 
een bij wet opgelegde verplichting door een Duitse ordonnantie vernietigd zou worden.  
Galopin en de Munck waren als enigen op de hoogte van het recente telegram van Gutt uit 
Londen aan Galopin, waarin werd aangedrongen op een ontslag van Goffin en op een 
stopzetten van de emissie door de Bank, bij het bereiken van het minimale wettelijke 
dekkingsprocentage (SOMA, Archief, onderzoekscommissie secretarissen-generaal (commissie 
Tschoffen), dossier Plisnier, CRE: 7 B5, annex bij n° 48: verslag over de bijeenkomst van 
27.02.1942). 

47  ARA, fonds Société Générale, Défense, n° 69: rencontre Galopin - comité de direction BNB, 
02.03.1942.  Zie ook SOMA, Archief, papieren De Winter, CRE PD34, dossier 652, n° 34: 
rapport de la commission d'enquête en cause Plisnier; NBB, Archief, SD, Onderzoekscomité 
BEB: Heilporn, Guyot, Desutter, rapport d'expertise, p. 43. 

48  NBB, Archief, SD, 13, dossier 8.11/ 3, couverture: beslissing van de regentenraad, 
05.03.1942; ordonnantie van de opperbevelhebber, 06.03.1942. 

49  NBB, Archief, Studiedienst, 1, dossier 01.02.01.70 (A242/ 6), circulation: Kauch, note relative 
à la couverture légale, december 1942, p. 20. 

50  Ndl.BZ, Archief, dossier 5512 GA: brief zaakgelastigde te Lissabon aan minister van 
Buitenlandse Zaken (Londen), 04.10.1941. 

51  Uit het gesprek van Heymans met Luns te Lissabon kan worden afgeleid dat de Belgische 
beleidslieden het Militaire Bestuur gunstig beoordeelden (hun beleid wordt er ‘voortreffelijk’ 
genoemd), dit in tegenstelling tot de Zivilverwaltung in Nederland, (Ndl.BZ, Archief, dossier 
5512 GA, brief zaakgelastigde te Lissabon aan minister van Buitenlandse Zaken (Londen), 
04.10.1941. 

52  Zie supra. 
53  Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, dossier RW 36/277: Hofrichter, Abschluszbericht der 

Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, deel 1, p. 11. 
54  Schacht zou in november 1940 al hebben aangedrongen om Duitse banken in België op te 

richten ten einde de bemiddeling van de twee grote Belgische banken te kunnen omzeilen bij 
het afhandelen van de financiële transacties tussen Duitsland en België.  Berger deelde 
tijdens een vergadering van het directiecomité op 29 juli 1941 aan zijn collega’s mee ‘que 
l’installation en Belgique de banques allemandes permet la liquidation par leur intermédiaire, à des firmes 
belges, de livraisons de marchandises à l’Allemagne.  La Banque n’a plus connaissance ainsi des noms de ces 
firmes’: NBB, Archief, DC, 29.07.1941.  Zie ook : Krijgsauditoraat, dossier GI 47/44 (BEB, 
1): Hopchet, note au sujet des banques allemandes, 25.06.1945. 

55  Nefors, Industriële collaboratie in België, p. 108. 
56  NBB, Archief, DC, 29.07.1941. 
57  NBB, Archief, Studiedienst, 4, dossier 01.02.01.70 (A 239/7): note de Kauch au directeur 

Berger, 04.08.1941. 
58  Kauch citeerde in dit verband een aantal belangrijke vervlechtingsinitiatieven: Phenix Works 

en Stahl-Union, Ougré en Wolff, Forges de Clabecq en Roechling, Cockerill en Vereinigte 
Stahlwerke, Fabelta, Société Générale en Deutsche Bank, Bank van Brussel en Dresdner 
Bank: NBB, Archief, Studiedienst, 4, dossier 01.02.01.70 (A 239/7): note de Kauch au 
directeur Berger, 04.08.1941. 

59  NBB, Archief, DC, 10.07.1941. 
60  NBB, Archief, DC, 17.07.1941. 
61  Zie supra. 
62  De talrijke nota’s van Cracco voor het directiecomité, gebaseerd op een statistische analyse, 

wijzen in die richting. 
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63  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 

1, hfdst. 7, pp. 5-6. 
64  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5: clearing: verslag van een onderhoud Ingenbleek-

Smeers, 21.08.1941 (zie ook: DC, 21.08.1941).  Na de oorlog zou Ingenbleek zich op die 
suggestie beroemen: NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek: Ingenbleek, La vie en Belgique 
sous l’occupation, pp. 27-28. 

65  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 
1, hfdst. 7, pp. 5-7. 

66  ‘Ce Comité n’avait ni existence officielle, ni statut; ces attributions n’ont jamais été formellement définies et il 
n’émettait que des avis, à charge pour chacun de ses membres de documenter son chef ou la Banque 
d’Emission…. (S)es travaux ont apporté, sans aucun doute, de précieux éléments d’information et parfois 
d’action commune…Les exagérations ont pour but de..montrer que le Comité..jouait “un rôle de premier 
plan”...,ce qui force quelque peu la note juste’: NBB, Archief, SD, 40, dossier 8.11.40/2, liquidatie 
BEB: brieven Smeers aan Goffin, 24.01.1944 en 28.01.1944 (commentaren van Smeers op 
de ontwerptekst van een rapport over de activiteit van de Bank en van de Emissiebank 
tijdens de oorlog); zie ook in dezelfde bundel het verslag van een gesprek van Smeers met 
Sottiaux, substituut van de auditeur-generaal, 26.01.1945. 

67  NBB, Archief, DC, 24.09.1941. 
68  NBB, Archief, DC, 10.10.1941. 
69  Op een vergadering van het directiecomité op 2 juli 1941 wees waarnemend gouverneur 

Ingenbleek al op de zorgwekkende stijging van het creditsaldo: NBB, Archief, DC, 
02.07.1941. 

70  NBB, Archief, SD, 32, papieren Cracco, dossier 8.11.26/ 2: Cracco, note relative aux 
clearings, 01.08.1941. 

71  NBB, Archief, SD, 32, papieren Cracco, dossier 8.11.26/ 2: Cracco, quelques observations 
fondamentales sur le clearing (les enseignements d’une année d’expérience), 25.08.1941. 

72  Dit is nog duidelijker af te leiden uit de detailgegevens van eind juni 1941, in hetzelfde 
overzicht gepresenteerd.  Op dat ogenblik was het subsaldo van de kapitaalbalans, zowel in 
absolute als in relatieve termen, het grootste van de drie subsaldo’s.  Stand van de 
goederenbalans in Belgische frank op 30 juni 1941: 6.839 miljoen Belgische frank aan 
uitvoer en 6.197 miljoen aan invoer (saldo ten gunste van België: 642 miljoen); stand van de 
dienstenbalans: 943 miljoen aan uitvoer en 263 miljoen aan invoer (saldo ten gunste van 
België: 580 miljoen); stand van de kapitaalbalans: 1.584 miljoen aan uitvoer en 827 miljoen 
aan invoer (saldo ten gunste van België: 757 miljoen): NBB, Archief, SD, 32, papieren 
Cracco, dossier 8.11.26/ 2: Cracco, quelques observations fondamentales sur le clearing 
(enseignements d’une année d’expérience), 25.08.1941. 

73  NBB, Archief, BR BEB, 03.09.1941.  Zie ook: NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5, 
clearing: commandes en carnets à destination de l’Allemagne, 26.09.1941 (‘La cadence actuelle 
dans le secteur de la construction métallique laisse prévoir une moyenne annuelle de 5 à 6 milliards de francs 
de commandes (36 pourcent locomotives, 43 pourcent bataux, 21 pourcent matériel de chemin de fer), dans le 
secteur de l’industrie de la sidérurgie, grosso modo 1 milliard de francs, dans l’industrie des charbonnages 
approximativement 1,5 milliard de francs’). 

74  NBB, Archief, BR BEB, 03.09.1941; NBB, Archief, RR, 06.08.1941 en 04.09.1941. 
75  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11./ 5, clearing: extrait du procès-verbal de la séance du 

CD, 17.04.1941. 
76  NBB, Archief, DC, 05.08.1941. 
77  Hofrichter deelde mee dat een eerste voorlopige steekproef in de boekhouding aan het licht 

had gebracht dat er voor een bedrag van 56 miljoen Reichsmark (ter waarde van 700 miljoen 
Belgische frank) verkeerde boekingen op de rekening ‘bezettingskosten’ van de 
Reichskreditkasse waren verricht.  Het bedrag zou door Berlijn op het clearingtegoed van de 
Emisiebank worden overgeschreven en zou in de eerste plaats dienen om 20 miljoen 
Reichsmark aan de Reichskreditkasse terug te betalen voor het vereffenen van aankopen die 
via de clearing hadden moeten worden betaald.  Voorts zou de overschrijving dienen om 36 
miljoen Reichsmark terug te betalen voor transfers die de Reichskreditkasse had verricht voor 
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rekening van de Feldpost (Duitse soldaten in België maakten hun spaargelden via de Feldpost 
over naar hun familie in Duitsland): NBB, Archief, DC, 05.08.1941.  De feitelijke 
overschrijvingen van de Duitse overheid naar het clearingtegoed van de Emissiebank bij de 
Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn zouden echter niet volgens dit schema geschieden: zie 
infra. 

78  NBB, Archief, DC, 05.08.1941. 
79  NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek: Ingenbleek, la vie en Belgique sous l’occupation, 

p. 29. 
80  NBB, Archief, DC, 06.08.1941. 
81  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5: note relative à l’entretien de Berger avec Plisnier, 

06.08.1941. 
82  NBB, Archief, DC BEB, 11.08.1943. 
83  NBB, Archief, RR, 04.09.1941. 
84  NBB, Archief, DC BEB, 25.08.1941. 
85  NBB, Archief, RR, 04.09.1941. 
86  NBB, Archief, DC BEB, 29.08.1941: communication de M. Ingenbleek. 
87  NBB, Archief, RR, 04.09.1941. 
88  NBB, Archief, DC BEB, 26.08.1941: verslag van de middagzitting, waar Ingenbleek het 

resultaat van zijn besprekingen met Plisnier (in de voormiddag) toelichtte. 
89  NBB, Archief, RR, 04.09.1941. 
90  ‘M. Plisnier a, une fois de plus, reconnu qu’il était normal de couvrir la Banque, par une garantie de l’Etat, 

des risques qu’elle pourrait essuyer du chef de ses actifs en Reichsmark et en Reichskreditkassenscheine.  Il 
demande toutefois que le Comité de la Banque prenne patience, eu égard aux pourparlers qu’il est à la veille 
d’avoir avec l’occupant’ (NBB, Archief, DC BEB, 26.08.1941). 

 Tijdens een onderhoud met Smeers op 27 augustus 1941 suggereerde Ingenbleek de garantie 
te concretiseren door de overhandiging van schatkistbons aan de Bank, als dekking voor het 
risico voortvloeiend uit haar vordering op de Emissiebank (NBB, Archief, DC BEB, 
29.08.1941: verslag onderhoud Ingenbleek-Smeers, 27.08.1941).  Het zou echter bij een 
gewone garantie blijven.  Op 5 november 1941 verving Plisnier de vroeger toegekende 
staatswaarborg, maximaal 1,5 miljard Belgische frank, door een ongelimiteerde 
staatswaarborg.  (NBB, Archief, RR, 05.11.1941; NBB, Archief, BR BEB, 05.11.1941). 

91  NBB, Archief, DC BEB, 26.08.1941: brief Goffin aan von Becker, 26.08.1941. 
92  NBB, Archief, RR, 02.07.1941. 
93  ‘Il est inadmissible que des titres représentatifs d’entreprises situées à l’étranger, assimilables à des avoirs 

gelés, puissent être réalisés de cette façon au profit de certains groupes belges, mais au détriment de la 
collectivité ’: NBB, Archief, BR BEB, 06.08.1941. 

94  ‘Goffin déclare que les efforts de la Direction tendent à obtenir que les règlements d’achats de titres ne fassent 
plus l’objet d’émissions de billets et qu’ils soient effectués au moyen de titres belges ou, au besoin, étrangers’: 
NBB, Archief, BR BEB, 06.08.1941. 

95  NBB, Archief, DC BEB, 09.09.1941. 
96  NBB, Archief, BR BEB, 03.09.1941. 
97  NBB, Archief, DT, 1, dossier 02.02.01.03 (D. 537/ 8), notes: Cracco, addendum à la note du 

25 août 1941, relative aux clearings, 11.09.1941. 
98  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, dossier 6: Basyn, relation des travaux, pourparlers et 

négociations (relatifs à la motion de septembre), 22.09.1941. 
99  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, dossier 6: Basyn, note sur la réunion du comité de 

rédaction, 19.09.1941. 
100  NBB, Archief, SD, papieren Basyn, dossier 6: Basyn, note sur la réunion du comité de 

rédaction, 19.09.1941. 
101  NBB, Archief, BR BEB, 24.09.1941. 
102  NBB, Archief, BR BEB, 24.09.1941. 
103  KP, Archief, fonds Leopold III, dossier 243: Capelle, note pour le roi, 04.10.1941. 
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104  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5, clearing: verslag Leemans over zijn onderhoud met 

Landfried, 25.09.1941 (ook: brief Leemans aan Goffin betreffende de toezending van het 
verslag, 29.09.1941). 

105  In feite werd er in totaal een bedrag van 170 miljoen Reichsmark (ter waarde van 
2.182,5 miljoen Belgische frank) in het kader van deze operatie overgeschreven op de 
rekening van de Emissiebank te Berlijn, met het verzoek dit bedrag uit te betalen aan de 
Reichskreditkasse te Brussel.  Het Bankaufsichtamt sprak daarentegen slechts van een totale 
regularisatie van 145 miljoen Reichsmark.  Aan de overschrijvingen tijdens de maand 
augustus (40 + 25 + 40 miljoen Reichsmark) werd het bedrag van 25 miljoen niet meer 
toegevoegd: die overschrijving diende, zo zegde men nu, om het toen nog openstaande 
debet van de Reichskreditkasse tegenover de Emissiebank voor de maand juli aan te zuiveren 
en had dus, volgens het Bankaufsichtamt, niet direct te maken met de regularisatie van de 
verkeerde boekingen voordien: NBB, Archief, DC BEB, 29.09.1941 en 01.10.1940; zie ook: 
NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5, s. f. 7: ordres de paiements, 29.09.1941 en 
01.10.1941. 

106  NBB, Archief, RR, 01.10.1941.  Zie ook: Nefors, Industriële collaboratie in België, p. 112. 
107  De Belgische grensarbeiders in Frankrijk ontvingen aanvankelijk hun loon in Frans geld.  Ze 

kochten daarmee voor een deel voedingswaren in Frankrijk.  Het saldo wisselden ze om in 
België, waardoor de voorraad Franse bankbiljetten in de Emissiebank steeg.  Aanvankelijk 
nam de aangroei niet zo’n vaart, zodat er op dat moment geen klachten te horen waren 
vanuit de Emissiebank.  In de loop van 1941 veranderde die toestand. 

108  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11.5/ s. f. 9, virement des RKK: brief von Becker aan 
Goffin, 08.10.1941. 

109  De in Frankrijk buiten de grensstreek werkende Belgische arbeiders zouden van nu af de 
helft van hun loon uitbetaald krijgen in Frans geld, de andere helft - bestemd voor het gezin 
of de familie in België - in Belgisch geld: NBB, Archief, RR, 21.01.1942 en DC BEB, 
21.01.1942.  Voor de Belgische grensarbeiders gold een ander regime: in de clearing-
akkoorden van 18 december 1940 en van 11 januari 1941 was bepaald dat de Belgische 
grensarbeiders in Frankrijk volledig in Belgisch geld moesten worden uitbetaald en niet in 
Frans geld zoals vroeger het geval was.  Het nodige Belgische geld moest nu via de clearing 
te Berlijn worden verkregen: NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11.5/ s. f. 13, main d’oeuvre 
belge en France: brief Hofrichter aan Goffin, 03.11.1941. 

110  NBB, Archief, DC BEB, 21.01.1942. 
111  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11.5/ s. f. 13, main d’oeuvre belge en France; brief 

Hofrichter aan Goffin, 03.11.1941. 
112  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5, clearing: note sur les virements des RKK en Belgique 

et en France, 23.09.1942. 
113  Nefors, Industriële collaboratie in België, p. 110. 
114  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11.6, clearing: entretien avec von Craushaar, 04.11.1941. 
115  NBB, Archief, SD, papieren Malaise, dossier 9.5.5./ s. f. 2: résumé des consultations 

juridiques, relatives au clearing (in dit verband vooral het advies van 23.10.1941). 
116  NBB, Archief, DC BEB, 21.01.1942 en 11.02.1942. 
117  Nefors, Industriële collaboratie in België, pp. 111-112. 
118  SG, Archief, Directie, papieren Galopin, dossier 50: opmerkingen van Galopin op de nota 

van Plisnier van 14.11.1941. 
119  Intussen had de Emissiebank op 19 november 1941 aan de Banque de France gevraagd om 

de Franse bankbiljetten, die de Emissiebank in bezit had gekregen bij de terugkeer van de 
Belgische vluchtelingen uit Frankrijk tijdens de tweede helft van 1940 en ook die van de 
grensarbeiders, te mogen omruilen tegen de Belgische biljetten die de Banque de France nog 
in haar portefeuille hield uit de tijd van de vlucht in 1940.  De Banque de France weigerde 
hierop in te gaan: ze wenste haar Belgische biljetten nu te gebruiken om vergoedingen in 
Belgisch geld aan Belgische leveranciers van materialen en aan Belgische arbeiders in 
Frankrijk uit te betalen.  Ze wilde wel de Franse biljetten terugnemen, maar enkel tegen een 
overschrijving van de tegenwaarde op de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
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Verrechnungskasse te Berlijn.  De Emissiebank ging op dat voorstel niet in: NBB, Archief, BR 
BEB, 19.11.1941; NBB, Archief, RR, 08.01.1942. 

120  NBB, Archief, SD, 16, dossier 8.11/ 6, clearing: brief von Becker aan Goffin, 12.12.1941; 
brief Goffin aan von Becker, 16.12.1941. 

121  NBB, Archief, DC BEB, 20.12.1941. 
122  SG, Archief, Directie, papieren Galopin, dossier 64: aide-mémoire pour la réunion restreinte 

du 7 janvier 1942 chez M. Plisnier, p. 3.  Zie ook: Général Van Overstraeten, Léopold III, 
prisonnier de guerre, pp. 166-167. 

123  SG, Archief, Directie, papieren Galopin, dossier 64: aide-mémoire pour la réunion restreinte 
du 7 janvier 1942 chez M. Plisnier, p. 3; NBB, Archief, DC BEB, 23.12.1941. 

124  NBB, Archief, DC BEB, 23.12.1941; BR BEB, 24.12.1941; DC BEB, 27.12.1941. 
125  NBB, Archief, SD, 15, dossier 8.11/ 5, clearing: motie van 07.01.1942 (met een statistische 

bijlage van Cracco: note relative à l’évolution des clearings, 01.01.1942).  Zie ook: NBB, 
Archief, SD, 16, dossier 8.11/ 6, clearing: Cracco, note pour M. le Gouverneur (einde 
december 1941). 

126  NBB, Archief, SD, 16, dossier 8.11/ 6, clearing: Cracco, note pour le gouverneur (einde 
december 1941). 

127  Berger merkte tijdens de vergadering van de beheerraad op dat Frankrijk en Nederland voor 
de oorlog zoveel voedingswaren naar België uitvoerden dat België, niettegenstaande zijn 
industriële export naar beide landen, een belangrijke debiteur bleef.  Thans was de toestand 
omgekeerd: wegens de toegenomen uitvoer van Belgische steenkool, fabrikaten en diensten 
naar Frankrijk en Nederland, zonder noemenswaardige tegenprestaties door uitvoer van 
voedingswaren vanuit beide landen, steeg de crediteurpositie van België in toenemende 
mate: NBB, Archief, BR BEB, 24.12.1941. 

128  NBB, Archief, DC BEB, 21.01.1941. 
129  Nefors, Industriële collaboratie in België, p. 111. 
130  NBB, Archief, DC BEB, 21.01.1942. 
131  In het begin van maart 1942 zou de Emissiebank, met toestemming van Plisnier, nog enkele 

malen tegen haar zin toch tot uitbetaling overgaan, opnieuw om de aanstaande 
onderhandelingen te Berlijn niet te compromitteren: NBB, Archief, DC BEB, 09.03.1942. 

132  NBB, Archief, DC BEB, 06.09.1941 en 25.10.1941. 
133  NBB, Archief, DC BEB, 10.01.1942 en 24.01.1942. 
134  Gepubliceerd in het Staatsblad, 06.02.1942. 
135  Von Falkenhausen had tijdens zijn onderhoud met Plisnier op 7 oktober 1941 verklaard dat 

hij in Berlijn zou aandringen om de reis te laten doorgaan: ARA, ministerie van Financiën, 
papieren Plisnier, dossier 1: nota van Plisnier over zijn onderhoud met von Falkenhausen, 
07.10.1941. 

136  NBB, Archief, DC BEB, 03.02.1942. 
137  NBB, Archief, DS, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 

1, hfdst. 7, p. 17. 
138  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 1, k: Plisnier, ma mission à Berlin 

(nota, 20.03.1942). 
139  NBB, Archief, SD, 31, dossier 8.11.25 / s. f. 10e: divers (réunion chez M. Plisnier à laquelle 

assistaient MM. Leemans, De Winter, Galopin, M.-. Gérard, Goffin, P. Heymans, 
20.03.1942).  Zie ook: M.-L. Gérard, ‘Une mission à Berlin en mars 1942’, in: Revue Générale 
Belge, 1949, p. 190. 

140  NBB, Archief, SD, 17a, dossier 8.11/ 7, clearing, (sous-farde 5): voyage à Berlin, 24-
28.03.1942 (brief Plisnier aan Goffin, 04.02.1942; brief Plisnier aan Goffin, 25.02.1942; brief 
Plisnier aan Goffin, 27.02.1942). 

141  Général Van Overstraeten, Léopold III prisonnier de guerre, pp. 160, 167-168, 173.  Zie ook: KP, 
Archief, fonds Leopold III, secretariaat (papieren Capelle), dossier XVG.A, 232 b en 296. 

142  Plisnier vroeg in een brief van 12 februari 1942 aan Reeder ervoor te zorgen dat de geplande 
reis naar Berlijn zou doorgaan.  Tijdens de nu al vastgelegde contacten van Belgische 
beleidslieden met de hoogste instanties van het Reich zou wellicht bepleit kunnen worden 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

380 

 
dat de emissie van Belgische bankbiljetten gebonden zou blijven aan een plafond.  
Bovendien zouden door de vergelijking met Frankrijk en Nederland in het licht te stellen de 
Belgische gedelegeerden wellicht een vermindering kunnen bekomen van de financiële 
lasten, die duidelijk hoger lagen dan in de buurlanden: Krijgsauditoraat, Plisnier, dossier 36: 
brief Plisnier aan Reeder, 12.02.1942. 

143  SG, Archief, Directie, papieren Galopin, dossier 50: conversation Galopin - Hayoit de 
Termicourt sur le voyage de Berlin, 15.01.1942.  Galopin had het bij het juiste eind.  Begin 
maart schreef Funck, minister van Economische Zaken te Berlijn, naar von Falkenhausen: ‘je 
dois de toute nécessité décevoir leurs espérances dans le domaine des frais d'occupation et de monnaie ... je les 
recevrai donc seulement pour des motifs psychologiques’ (Krijgsauditoraat, Plisnier et Crispiels, 1: 
traduction française de documents allemands, brief Funck (Berlijn) aan von Falkenhausen 
(Brussel), 09.03.1942). 

144  NBB, Archief, BR, 24.03.1942. 
145  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, f: entretien avec 

M. Schlumprecht, 24.03.1942. 
146  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, g: note de synthèse du voyage de 

la délégation belge à Berlin, mars 1942. 
147  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, j: réunion au cabinet de M. 

Plisnier, 30.03.1942. 
148  NBB, Archief, SD, 17, dossier 8.11/ 7, clearing: entretien de M. Goffin avec M. Puhl à 

Berlin pendant les journées du 24 au 29 mars 1942. 
149  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, j: réunion au cabinet de M. 

Plisnier, 30.03.1942; ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, g: note de 
synthèse du voyage de la délégation belge à Berlin, mars 1942. 

150  ARA, ministerie van Financiën, papieren Plisnier, dossier 2, j: réunion au cabinet de M. 
Plisnier, 30.03.1942. 



 

 

Hoofdstuk 14 
 

DE  INSTALLATIE  VAN  DE  BANK  TE LONDEN  (1940-1941) 
 
 
 
 ‘Biographies are like seashells: not much can be learned from them about the 
 mollusk that once lived inside them ’ (C. Milosz, Milosz's ABC) 
 
 
 
 
De moeizame vorming van een Belgische regering te Londen 
 
 Na de Franse nederlaag in juni 1940 en het sluiten van een 
wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland besloot de Belgische regering 
aanvankelijk ook de strijd op te geven en zo vlug mogelijk naar België en naar 
de vooroorlogse neutraliteitspolitiek terug te keren.  Pogingen om hiervoor 
toestemming te krijgen van de koning en van de Duitse overheid bleven 
onbeantwoord1. 
 De besluiteloosheid, die zelfs in een paniekstemming oversloeg, 
verdeelde de uitgeweken regeringsleden en parlementariërs.  Jaspar, minister 
van Volksgezondheid, was als eerste en zonder toestemming, zelfs zonder 
verwittiging aan zijn collega’s, naar Engeland vertrokken en trachtte daar een 
regering in ballingschap te vormen.  Hij deed zelfs, naar het voorbeeld van de 
Gaulle, op 23 juni via de radio een oproep tot het Belgische volk om de strijd 
voort te zetten.  In een volgende stap begon hij ook decreten uit te vaardigen2.  
Hij werd dan ook prompt door de regering Pierlot uit zijn ministeriële 
bevoegdheden ontzet3. 
 De Britse regering was zeer teleurgesteld en zelfs ontstemd over de 
weinig coöperatieve houding van de Belgische ministers.  Niet dat ze zich veel 
illusies maakte over de hulp die van het bezette België en zijn weifelende 
regering te verwachten was.  Maar België had ook een kolonie.  Niet later dan 
20 juni liet Lord Halifax aan de Belgische ambassadeur Cartier de Marchienne 
weten dat Groot-Brittannië niet zou toestaan dat Belgisch Kongo onder Duitse 
invloedssfeer kwam.  Een eerste waarschuwing?  Een nota van J.G. Ward, 
topambtenaar van het Foreign Office, laat niets aan duidelijkheid over waar het 
in sommige Britse kringen om ging: ‘Il est vital de maintenir le Congo dans un état de 
guerre contre l’Allemagne…  Nous devons… envisager d’intervenir au Congo pour préserver 
nos intérêts vitaux, même au détriment de la procédure constitutionnelle correcte’ 4. 
 Pierre Ryckmans, gouverneur-generaal van Belgisch Kongo, zat op 
dezelfde golflengte als de Britten.  Tegen zijn regering in, kondigde hij over de 
radio aan, de strijd tegen Duitsland te willen voortzetten.  Dergelijke signalen 
waren niet verkeerd te verstaan.  Nu bleek dat de Belgische soevereiniteit over 
Belgisch Kongo op het spel stond, moesten er beslissingen worden genomen.  
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Minister van Koloniën Albert De Vleeschauwer vroeg de ministerraad hem 
naar Kongo af te vaardigen.  Hij zou gaan als ‘administrateur-generaal van 
Belgisch Kongo’, en niet als minister, voor het geval de regering ontslag zou 
nemen, en, ook hij, zijn bevoegdheid als minister zou verliezen5. 
 De Vleeschauwer arriveerde op 24 juni 1940 in Lissabon en kreeg de 
raad van verschillende prominenten niet onmiddellijk naar Kongo door te 
reizen, maar eerst in Londen de situatie te verkennen6.  De weg was door de 
Belgische ambassadeur al geëffend zodat De Vleeschauwer direct na zijn 
aankomst op 4 juli, in contact kwam met Churchill en met andere leden van de 
Britse regering.  Hij stelde, in zijn hoedanigheid van minister van Koloniën en 
van administrateur-generaal van Belgisch Kongo, de totale productie van alle 
grondstoffen, inclusief het goud, ter beschikking van Groot-Brittannië in zijn 
strijd tegen nazi-Duitsland7.  Hoewel deze geste zeker werd gewaardeerd, 
achtten de Britten één minister wel mager om een regering te 
vertegenwoordigen.  Kon De Vleeschauwer niet een deel van zijn collega’s 
overtuigen zich bij hem te vervoegen?  Zo niet zou de Britse regering zich toch 
verplicht zien een alternatieve regering te erkennen8. 
 Eind juli vertrok De Vleeschauwer naar Barcelona en vandaar naar Le 
Perthus, in de hoop enkele van zijn collega’s te kunnen overtuigen naar 
Londen over te komen.  Het terrein was voorbereid door Raoul Richard en 
Hubert Ansiaux, die vanuit Londen naar Vichy waren gevlogen met dezelfde 
boodschap.  Beiden waren enthousiast over wat ze in Engeland hadden 
meegemaakt en waren niet uitgepraat over de ‘fighting spirit’ die er heerste9.  
Gutt had zijn collega’s weten te overhalen om hem in zijn functie van minister 
van Financiën naar Engeland te laten vertrekken.  Hij had zijn taak in Frankrijk 
afgewerkt en nu wenste hij in onbezet gebied de problemen aan te pakken die 
enkel door een minister van Financiën tot een goed einde konden worden 
gebracht: de dienst van de buitenlandse schuld verzekeren, instaan voor 
wedden en kosten van het diplomatieke korps, de goudreserve van de Bank in 
onbezet gebied beveiligen.  Hij was er ook van overtuigd dat de aanwezigheid 
van een wettige Belgische regering in Londen voor de latere vredesonder-
handelingen uitermate belangrijk zou zijn. 
 Gutt vertrok samen met Pierlot en Spaak naar Le Perthus, vastbesloten 
met De Vleeschauwer naar Londen over te steken.  ‘Ce fut sans doute la plus 
grande heure de De Vleeschauwer’, schreef Stengers later, ‘c’est au Perthus, le 2 août 
1940, que le Gouvernement belge est devenu dans le principe le Gouvernement dit de 
Londres’ 10.  Gutt zou later ook naar die dag refereren als ‘l’entrevue historique du 
2 août’ 11.  Op 8 augustus arriveerden De Vleeschauwer en Gutt te Londen.  
Pierlot en Spaak hadden hun woord gegeven dat ze zouden terugkeren naar 
Vichy.  Maar ook zij waren nu overtuigd dat de toekomst voor de regering in 
Londen lag.  De acht overige leden van de regering wilden van geen vertrek 
weten.  Ze gaven slechts na oeverloze discussies toe de twee ministers te laten 
gaan.  Zelf verkozen ze in vrij Frankrijk te blijven en ze gingen akkoord te 
verklaren dat ze ontslagnemend waren.  Gutt vatte als volgt de redenering van 
de achterblijvende ministers samen: ‘Ils ne voulaient pas que le gouvernement continuât 
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la guerre.  Non seulement ils étaient moralement démissionnaires, mais ils avaient même, 
craignant qu’il subsistât la moindre équivoque sur leur position, remis à Pierlot et à Spaak, 
au moment où finalement leur départ fut autorisé, un papier signé par eux leur demandant 
de remettre au Roi leur démission’ 12. 
 Pierlot en Spaak arriveerden pas op 22 oktober 1940 te Londen.  
Eindelijk kon een Belgische regering te Londen worden gevormd, zij het met 
slechts vier leden.  Ze werd door de Britten erkend, zonder groot 
enthousiasme om het zacht uit te drukken.  In november 1940 verwees men in 
Britse kringen nog geringschattend naar ‘un gouvernement aussi discrédité que celui de 
M. Pierlot’ 13.  Van Britse zijde werd ook druk uitgeoefend om de regering te 
verruimen, evenwel zonder succes.  Gutt vooral stond hiertegenover zeer 
weigerachtig.  De Britse zaakgelastigde Aveling, die in het Foreign Office 
instond voor de Belgische aangelegenheden, schreef in een rapport van 
18 november 1940: ‘Les ministres…, retranchés derrière leur statut constitutionnel, 
préfèrent laisser les choses telles qu’elles sont, parce qu’ils doutent de l’aptitude de M. Pierlot 
à diriger un gouvernement contenant de si fortes personnalités que MM. Van Zeeland et 
Huysmans’ 14.  Dit weinig bemoedigend begin heeft wellicht een rol gespeeld in 
wat later als een te grote inschikkelijkheid van de regering in de financiële en 
economische contacten met haar gastheren werd gezien. 
 
De financiering van de Belgische regering te Londen 
 
 De Belgische regering was nu wel terug in het zadel en officieel erkend, 
maar onmiddellijk rees de vraag: wie zou haar werking financieren?  De fiscale 
inkomsten van de regering te Londen waren immers zo goed als onbestaand.  
Van de Bank moest niet veel verwacht worden.  Had Janssen directeur 
Baudewyns niet naar Londen gestuurd met de uitdrukkelijke instructie te 
zorgen voor de goudreserve van de Bank?  Noch de Britse, noch de Belgische 
regering mochten deze voor eigen doeleinden, zoals de financiering van de 
eigen werking, aanwenden.  Het goud mochts slechts worden aangewend in 
het algemeen belang.  Baudewyns, op en top een man van de Bank, zou de 
instructie zo strikt mogelijk volgen en slechts mondjesmaat goud afstaan aan 
de Bank of Engeland in ruil voor ponden, die de Belgische vluchtelingen er 
tegen Belgisch geld konden verkrijgen.  Ook voor het dekken van de meest 
elementaire kosten van de regering in Londen werd met duidelijke tegenzin uit 
de goudvoorraad geput15. 
 Nog voor Gutt te Londen arriveerde, hadden Baudewyns en Ansiaux de 
financiering van de Belgische activiteiten in de onbezette gebieden samen 
bekeken.  Ze maakten zich grote zorgen.  Ansiaux praatte hierover met 
Baeseleer, beheerder van de Banque du Congo Belge te Leopoldstad, die op 
informatiebezoek te Londen was.  Zo vernam Ansiaux dat De Vleeschauwer 
contacten had gelegd met de Kongolese administratie om, in het kader van de 
solidariteit in de strijd tegen Duitsland, Engeland prioritair te voorzien van 
goederen en vooral van grondstoffen uit de kolonie, te betalen in sterling16.  
Toen hij dit hoorde meende Ansiaux meteen een oplossing gevonden te 
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hebben voor het tekort in het regeringsbudget.  Hij stuurde aan op het 
afsluiten van een conventie, waarbij de kolonie de Belgische regering voor de 
duur van de oorlog financiële steun zou verlenen vanuit haar 
sterlingportefeuille, die in de nabije toekomst volgens de plannen van De 
Vleeschauwer aanzienlijk zou groeien17.  Maar zo zag de minister van Koloniën 
de zaken niet.  De inkomsten van de kolonie zouden worden aangewend voor 
de eigen behoeften en voor steun aan Engeland.  Dit was op zich al een 
enorme taak18.  De Belgische regering in ballingschap moest voor haar kosten 
maar beroep doen op de Bank en op haar goudreserve19. 
 Gutt, daarentegen, zag wel iets in het idee van Ansiaux en nam contact 
op met Wauters, vertegenwoordiger van de Banque du Congo Belge te 
Londen20.  Hij stelde voor dat de Kongolese bank aan de Belgische regering 
een lening zou toestaan van 1 à 2 miljoen pond sterling in ruil voor 
kortlopende schatkistbons tegen een jaarlijkse interest van 1,75 procent en 
terugbetaalbaar voor de helft in sterling en voor de helft in Kongolese franken.  
Zeker geen slechte zaak voor de Banque du Congo Belge, zo redeneerde Gutt.  
Als alles volgens afspraak verliep, zou de kolonie binnen afzienbare tijd over 
een overschot aan ponden sterling beschikken, die buiten de sterlingzone niet 
bruikbaar waren.  Indien ze het voorstel van Gutt accepteerde, zou ze het 
teveel aan ponden kunnen doorschuiven naar de Belgische regering en 
hiervoor een gedeelte in Kongolese franken recupereren21. 
 Gouverneur-generaal Ryckmans kwam tussen en verwierp het 
voorstel22.  Niet dat hij tegen een lening aan de Belgische regering was.  Hij was 
echter van oordeel dat een dergelijke lening moest uitgaan van de kolonie en 
niet van een door particuliere banken gecontroleerde Banque du Congo Belge.  
Ze moest bovendien volledig uitgeschreven worden in Kongolese franken, 
waarmee de Belgische regering dan ponden sterling kon aankopen bij de 
Banque du Congo Belge23.  De voorgestelde interest was te laag, het zou 
3,25 procent moeten worden.  De Vleeschauwer, die intussen op 28 november 
1940 in Leopoldstad was aangekomen, verklaarde zich akkoord met het 
voorstel van de gouverneur-generaal.  Ansiaux bleef er bij dat het Kongolese 
voorstel onredelijk was en zelfs in het nadeel van de kolonie24.  Op die manier 
zou de kolonie het wisselkoersrisico voor ontvangen sterlingtegoeden volledig 
op zich nemen, terwijl in het Belgische voorstel het wisselkoersrisico door 
beide partners werd gedeeld. 
 De Britse regering had het voorstel van De Vleeschauwer in verband 
met Kongolese leveringen niet uit het oog verloren en stuurde Lord Hailey in 
september 1940 met een delegatie naar Leopoldstad om de zaken te 
concretiseren.  De onderhandelingen werden eerst gevoerd met gouverneur-
generaal Ryckmans en met de directie van de Banque du Congo Belge, maar 
zodra de Belgische regering te Londen was gevormd, werden de discussies 
voortgezet op regeringsniveau tussen Groot-Brittannië en België.  De 
besprekingen leidden tot de overeenkomst van 21 januari 1941, die te Londen 
ondertekend werd door Eden en Spaak25.  De Kongolese frank werd in de 
sterlingzone opgenomen: de in- en uitvoer van goud, munten en deviezen in 
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Kongo kwamen zodoende onder de controle van de Britse monetaire 
autoriteit.  De koers van 176,625 Kongolese frank per pond sterling werd 
officieel bekrachtigd.  In feite consolideerde de bekrachtiging van de 
wisselkoers een merkwaardige paradox: de Kongolese frank, gestoeld op een in 
de toekomst sterke koloniale economie, bleef officieel ondergewaardeerd.  De 
Belgische frank, die zijn economische basis verloren had, behield officieel zijn 
overgewaardeerde koers van 123 Belgische frank per pond sterling. 
 Het was een kunstmatige situatie, die de Belgische regering in feite een 
bom geld heeft gekost.  Indien ze haar uitgaven in Engeland met Belgische 
franken had kunnen financieren, had ze volgens de officiële koers slechts 
123 Belgische frank per pond sterling moeten uitgeven.  Door het akkoord van 
maart 1941 tussen de kolonie en de regering (zie infra), zou ze echter in de 
vorm van een lening ponden sterling ontvangen, die ze ter zijner tijd moest 
terugbetalen tegen een koers van 176,625 Kongolese frank per pond.  Later 
heeft Gutt nog getracht de Kongolese frank te revalueren tot het niveau van de 
officiële koers van de Belgische frank, maar daar wilde de Engelse regering 
natuurlijk niet van horen. 
 Groot-Brittannië maakte van de overeenkomst van januari 1941 gebruik 
om tegen vaste en voordelige prijzen in de kolonie vooral koper, kobalt, 
katoen, arachieden, palmnoten en palmolie te kopen.  De belangrijkste clausule 
in de overeenkomst ging over de goudproductie.  De Belgische regering en de 
kolonie hadden zich ertoe verbonden, na afname voor wat ze zelf nodig 
hadden, het saldo van de totale goudproductie en ook de eventuele 
ontvangsten in gouddeviezen, voor de duur van de oorlog, aan de Bank of 
England af te staan. 
 De Bank was verre van gelukkig met de overeenkomst van januari 1941.  
De Vleeschauwer had al in juli 1940, bij zijn aankomst te Londen, de 
goudproductie van de kolonie gewoon opgeëist voor de Belgische regering in 
ballingschap, hoewel ze volgens een afspraak tussen de Bank en de Kongolese 
producenten, daterend van 1939, volledig voor de Bank was bestemd26.  Nu, 
door de overeenkomst van januari 1941, ging de regering nog een stap verder: 
ze bediende niet alleen zichzelf, ten nadele van de Bank, maar ze droeg het 
saldo van de goudproductie daarenboven over aan de Bank of England.  Ook 
voor de andere clausules uit de overeenkomst had Baudewyns geen goed 
woord over.  De integratie van de kolonie in de sterlingzone, die de hemel 
werd in geprezen, zorgde wel voor een verzekerde afzetmarkt, maar tegen veel 
te lage prijzen.  Ze bakende geografisch ook het gebied af voor de import: 
enkel binnen de sterlingzone konden goederen worden aangekocht.  Voor de 
kolonie was vrijheid van handel dus een dode letter geworden.  De exclusieve 
binding aan het pond sterling kon voor de toekomst ook een gevaarlijk 
wisselkoersrisico inhouden.  Gutt negeerde volkomen elk woord van kritiek in 
dit verband, voor hem speelde alleen de politiek.  De minister had nog niet 
eens de Bank geconsulteerd vooraleer de overeenkomst werd ondertekend, 
besloot Baudewyns zijn visie op de overeenkomst27. 
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 Eenzelfde negatief commentaar, bijna woord voor woord, was te horen 
in de kolonie zelf.  Iedereen was uiterst ontevreden, zowel de gouverneur-
generaal als de Banque du Congo Belge, en niet minder de maatschappijen28.  
Deze laatste zouden echter wel een weg vinden om de hinderlijke bepalingen 
uit de overeenkomst te omzeilen.  Geleidelijk zouden ze de goudproductie 
afbouwen en de productie van goederen opvoeren die buiten de overeenkomst 
vielen en die ze tegen de geldende wereldprijzen aan de Verenigde Staten 
konden verkopen29.  Voorts lanceerden ze zich in wat financiële spits-
technologie zou kunnen worden genoemd en trachtten, bijvoorbeeld via het 
opschroeven van commissies, belangrijke bedragen op rekeningen buiten 
Kongo te laten storten.  Sommigen gingen zelfs zover met hun vooroorlogse 
handelspartners weer contact op te nemen en via Angola, met Lissabon als 
draaischijf, te exporteren naar Duitsland. 
 Binnen het kader van de Brits-Kongolese overeenkomst sloot Gutt, op 
21 maart 1941, een conventie tussen de Belgische regering en de kolonie, met 
het doel de financiering van de regering te Londen voor de duur van de oorlog 
veilig te stellen30.  Die conventie sloot aan bij het oorspronkelijke idee van 
Ansiaux en bij de daaropvolgende discussies tussen Gutt enerzijds, 
gouverneur-generaal Ryckmans en de Banque du Congo anderzijds31.  Ansiaux 
had het terrein voorbereid tijdens zijn missie naar Lissabon in februari 194132. 
 Voor het dekken van de financiële behoeften van de Belgische regering 
te Londen beloofde de Banque du Congo Belge de nodige vreemde deviezen te 
zullen lenen.  De koloniale overheid stelde zich hiervoor garant.  De Belgische 
regering zou, in ruil voor de leningen, kortlopende schatkistcertificaten, 
betaalbaar in Kongolese frank en tegen een jaarlijkse interest van 1,75 procent, 
afgeven.  De Bank stelde zich, op haar beurt, garant om deze certificaten te 
disconteren, indien de Banque du Congo Belge zou wensen dat ze bij hun 
vervaldag niet werden hernieuwd maar uitbetaald.  De oorlogsfinanciering van 
de Belgische regering was hiermee rond.  De leningen van de Banque du 
Congo Belge zouden het leeuwenaandeel gaan uitmaken van de 
oorlogsfinanciering van de Belgische regering33. 
 
De Bank te Londen en haar medespelers 
 
 De vorming van een wettelijke regering in ballingschap te Londen op 
het einde van oktober 1940 was voor Baudewyns en Ansiaux, de twee 
gezaghebbers van de Bank te Londen, een grote opluchting.  De numerieke 
aanwezigheid van het openbare gezag was wel uiterst beperkt, het telde amper 
vier ministers, die de portefeuilles van de in Frankrijk achtergebleven en 
ontslagnemende ministers onder elkaar hadden verdeeld.  Maar er was na 
maanden van onzekerheid opnieuw een regering, die, zowel door de Britten als 
door de Belgen in bezet gebied, erkend werd als de enige wettelijke regering 
van het land.  Dit saneerde ook de situatie voor Baudewyns en Ansiaux ten 
aanzien van hun Britse collega’s.  Zij konden nu werken na duidelijke 
instructies van hun regering en wisten ook waarheen met hun problemen.  De 
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repatriëring van de Bank naar Brussel had de zaken wel complex gemaakt.  
Vooral Baudewyns bleef gouverneur Janssen zien als zijn eigenlijke ‘patron’ en 
hij volgde angstvallig van bij het begin de groeiende verwijdering tussen de 
regering te Londen en de Bank te Brussel. 
 Wie waren de vier ministers die de regering in Londen vormden en hoe 
lagen de machtsverhoudingen binnen deze kleine groep?  De Gaulle spreekt in 
zijn Mémoires met lof over de Belgische regering: ‘Pierlot, Gutt, Spaak formaient 
ensemble, au service de la Belgique, l’équipe de la sagesse, de l’ardeur et de l’habileté’ 34.  
Beantwoordde de realiteit tenvolle aan deze fraaie woorden?  De eerste 
minister werd unaniem gewaardeerd om zijn integriteit en zijn zin voor 
perfectie, maar de keerzijde van de medaille was: ‘mais (il est) terriblement lent 
dans ses réflexions et ses décisions’ 35, of nog: ‘il est exquis mais médiocre’ 36.  Pierlot was 
in feite geen leiderstype.  Hij had het duidelijk moeilijk om tot een beslissing te 
komen, wat vaak tot spanningen leidde binnen de regering37.  De Britten 
vroegen zich zelfs af of Pierlot wel geschikt was om een regering te leiden38. 
 Over Spaak was het oordeel van de Britten ook niet onverdeeld positief.  
Aveling rapporteerde aan Lord Halifax dat Spaak wellicht iemand was die 
nuttig kon zijn voor de Britse zaak, want ‘hij is zeer ambitieus en heeft stevig te 
werken aan een herstel van zijn reputatie’ 39.  Voorts was hij, volgens sommigen, niet 
vrij te pleiten van enig opportunisme en een gebrek aan werklust.  Over dit 
laatste kon Gutt, zelf een workaholic, zich uitermate ergeren40.  Meer dan eens 
schreef hij aan Theunis dat Spaak gedurende weken dossiers op zijn kabinet 
kon laten rondslingeren zonder ze maar even in te zien.  Over het politieke 
inzicht zowel van Spaak als van Pierlot had Rolin geen hoog gedacht: ‘Pas plus 
que Pierlot il (Spaak) ne comprend rien aux pulsions du pays’; en nog: ‘Ils (Pierlot en 
Spaak) ont un double complex: d’infériorité à l’égard de la Belgique occupée, de supériorité à 
l’égard de leurs compatriotes de Londres’ 41. 
 De Vleeschauwer werd politiek door Gutt zo goed als uitgerangeerd 
zodra de financiering van de Belgische regeringsactiviteit te Londen door 
Belgisch Kongo definitief was geregeld.  De Gaulle vermeldde De 
Vleeschauwer zelfs niet meer in zijn Mémoires als hij over de Belgische 
regering te Londen sprak.  Ook uit de notulen van de ministerraad en uit de 
correspondentie van Gutt met Theunis kan worden afgeleid dat De 
Vleeschauwer meer en meer naar de achtergrond werd gedrongen, hoewel hij 
nu en dan voor spanningen en problemen bleef zorgen in de regering.  De 
commentaren van Gutt en van andere Belgen uit de Londense kring over de 
persoon van De Vleeschauwer waren meestel negatief, zelfs denigrerend: ‘le 
petit paysan flamand’ 42; ‘avocat de province… sans relations… rustique dans ses allures 
mais retors en ses manières comme peuvent être les frustrés, quand ils ne jouent pas le jeu,… 
véritable agent de Léopold III en Grande Bretagne 43; ’qualités d’intelligence et de 
patriotisme, gâtées par un machiavellisme enfantin et une vanité naïve’ 44. 
 Gutt was, zoals hierboven gezegd en zoals ook door niemand werd 
betwist, de dominerende figuur in de Belgische regering te Londen.  Behendig 
en charmant indien nodig, wist hij met een nooit aflatend 
doorzettingsvermogen het gestelde doel te bereiken.  Hij kon door zijn 
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intelligentie en zijn dossierkennis iedere kritiek, zowel binnen de regering als in 
de kring van de in Londen uitgeweken parlementariërs, oud-ministers en 
andere prominenten, met een paar woorden neutraliseren45.  Baudewyns 
resumeerde het als volgt: ‘Sa (Gutt) cordialité est, du reste, inaltérable, même lorsqu’il 
n’est pas d’accord, je pourrais presque dire, surtout quand il ne l’est pas: c’est sa suprême 
habilité ’ 46.  Deze combinatie van verholen autoritair optreden en ‘old style’ 
charme, stoorde sommige Britse ambtenaren zoals Aveling, die hem ‘une 
personne intolérable’ noemde47.  Dit was zeker niet de gangbare opinie in andere 
Londense kringen, waar Gutt na verloop van tijd als een excellente 
gesprekspartner en betrouwbare collega ten zeerste werd gewaardeerd.  
Baudewyns, die het vaak hard te verduren kreeg van Gutt, schreef over hem: 
‘un cerveau de premier ordre…  Il dépasse de cent coudées ses collègues… son anglais est 
impeccable’ 48. 
 Directeur Baudewyns was geen vechter en hoe hard hij zich ook inzette 
om de belangen van de Bank te verdedigen, als puntje bij paaltje kwam, moest 
hij toch inbinden en de instructies volgen van de minister van Financiën49.  
Theunis verweet hem vooral zijn gebrek aan initiatief tijdens de moeilijke 
maanden na de Franse nederlaag: ‘Baudewyns kan niets zonder een chef’ was zijn 
commentaar50.  Gutt had oog voor Baudewyns’ kwaliteiten, zijn ernst en 
toewijding, wat niet verhinderde dat hij zich ook vrij negatief over hem kon 
uitlaten: ‘brave type, bon Belge,… dévoué,… (mais) tout petit, miniscule bonhomme’ 51.  
Gutt onderschatte in feite Baudewyns’ intellectuele kwaliteiten.  Geen man 
voor het forum, toch gaf Baudewyns tijdens monetaire onderhandelingen bij 
de voorbereiding van de naoorlogse monetaire politiek blijk van een scherp 
inzicht in de problemen52. 
 Inspecteur Ansiaux was uit ander hout gesneden en was meer een man 
in de lijn van Gutt.  Al na de eerste contacten typeerde Gutt de jonge 
inspecteur als: ‘excellent, courageux, intelligent’ 53.  Hij ‘leende’ Ansiaux halftijds van 
de Bank om samen met hem de administratie van het ministerie van Financiën 
uit te bouwen54.  Jong en nog onderaan in de hiërarchie van de Bank, kon 
Ansiaux wel nog geen markante invloed uitoefenen binnen de kleine Belgische 
beleidskring te Londen.  Hij had er wel de kwaliteiten en de ambitie voor en 
zou zich nog voor het einde van de oorlog duidelijk profileren als een 
medewerker hors pair.  Baudewyns was aanvankelijk zeer ingenomen met zijn 
inspecteur.  Ansiauxs impulsieve temperament, zijn brio en zijn geldingsdrang 
brachten geleidelijk wat verkoeling in de verhoudingen.  Baudewyns voelde 
zich na verloop van tijd, en niet altijd zonder reden, overvleugeld en zelfs 
gepasseerd door zijn intussen tot directeur gepromoveerde inspecteur.  Hij riep 
hem nu en dan eens tot de orde: ‘Je préfère être mon propre intermédiaire chez le 
ministre’.  Aan zijn zoon schreef hij: ‘Je lui ai donné une petite leçon… je n’ai pas 
besoin de porte-parole’ 55. 
 Regent Theunis, buitengewoon ambassadeur te New York, was een 
uiterst merkwaardige figuur.  Van bij het begin van de oorlog was hij nauw 
betrokken bij de activiteiten van de Bank.  Als gemandateerde van de Bank was 
het zijn taak de dienst van rijkskassier te verzorgen voor de Bank te New York.  
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In diezelfde functie leidde hij ook het proces in tegen de Banque de France 
voor de rechtbank te New York.  Zijn jarenlange verbondenheid met Gutt was 
de reden dat hij met meer dan gewone interesse het wedervaren van de 
Belgische regering te Londen volgde. 
 Georges Theunis (1873-1966) kwam uit een militair milieu, werd 
ingenieur en reserve-officier, maar maakte zijn carrière in de zakenwereld, in de 
kring van baron Empain.  Hij was uitzonderlijk begaafd en ook zeer succesvol.  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij tot voorzitter benoemd van de 
Belgische bevoorradingscommissie te Londen en na het verdrag van Versailles 
werd hij voorzitter van de Belgische delegatie bij de internationale conferentie 
voor de Duitse herstelbetalingen te Parijs.  Theunis deed Gutt benoemen tot 
secretaris-generaal van de Belgische delegatie en Maurice Frère werd lid van 
het algemene secretariaat.  Een belangrijk financieel en politiek netwerk voor 
de toekomst van België was daarmee gevormd56. 
 Theunis was eerste minister van 1921 tot 1924 en benoemde Gutt tot 
zijn kabinetschef.  Hij werd opnieuw eerste minister van 1934 tot 1935 en nam 
Gutt op in zijn kabinet als minister van Financiën.  De regering-Theunis faalde 
in haar opdracht om de Belgische frank tegen devaluatie te beschermen en 
nam voortijdig ontslag.  Gutt werd in 1939 echter opnieuw minister van 
Financiën en liet Theunis door de koning benoemen tot buitengewoon 
ambassadeur te New York, in de eerste plaats om in geval van oorlog België 
van daaruit eventueel van voedsel te voorzien.  Door omstandigheden kwam er 
geen Relief of Belgium zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog tot stand.  Theunis 
stelde al zijn energie ten dienste van de Bank, aanvankelijk als gemandateerde 
en vanaf november 1941 als gouverneur. 
 Theunis was een zeer intelligent man met een bijzonder sterk geheugen.  
Hij cultiveerde een militaire allure.  Gutt sprak hem in zijn brieven dan ook 
altijd aan als: ‘Mon Cher Colonel’.  In de dagelijkse omgang was Theunis eerder 
kort van stof en had ook uitgesproken oordelen.  Hij stond bovendien bekend 
voor zijn explosief karakter en spuide voortdurend bijtende kritiek op vriend 
en vijand, kritiek die evenwel steeds in absentia van de personen in kwestie werd 
uitgebracht57: Gutt getuigde van hem: ‘il avait de nature une propension au 
dynamitage’.  Theunis zegde trouwens van zichzelf: ‘en principe je suis contre’.  Hij 
werd door de meesten gevreesd, met reden trouwens, want door zijn 
uitstekende dossierkennis en goed geheugen wist hij in discussies zijn 
tegenstanders vaak schaakmat te zetten58. 
 Theunis was er de man niet naar om iemand als Baudewyns naar waarde 
te schatten, maar omgekeerd droeg Baudewyns hem ook niet in zijn hart: 
‘Theunis, qui est toujours en ébullition et qui ne souffre aucune contradiction’ 59.  ‘(Un mot 
encore sur) les accès de colère de M. Theunis, qui blâme le gouverneur, qui me juge 
sévèrement (sans doute, parce j’ai défendu âprement les intérêts de la Banque).  Sa théorie est 
qu’il faut voir grand et aller de l’avant,… même si on ne sait pas où l’on va.  Cette attitude 
ne m’étonne pas.  Il s’est toujours montré irascible et impulsif dans toute sa carrière,…  
(c’est un homme) qui perd souvent le contrôle de ses propos’ 60. 
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 Ansiaux stond aanvankelijk eveneens zeer wantrouwig tegenover 
Theunis.  In 1940 schreef hij aan Baudewyns dat regent Theunis te New York 
niets voor de Bank over had61.  De gesprekken, die beiden voerden te New 
York in de lente 1941, versterkten nog deze indruk: ‘M. Theunis n’est pas du tout 
Banque Nationale de la Belgique.  Il ne comprend rien à la position du Gouverneur: il lui 
reproche tout.  Il ne comprend pas non plus votre (Baudewyns) attitude à Londres.  
Theunis se place au-dessus du gouvernement actuel.  Après la guerre il fera une Banque 
d’Etat.  Il n’a aucun contact avec la Federal Reserve de New York’ 62.  Bovendien wees 
Ansiaux, in zijn brieven naar Baudewyns uit dezelfde periode, op de enorme 
invloed die Theunis achter de schermen via Gutt uitoefende op de 
besluitvorming in de Belgische regering te Londen: ‘Theunis… est le réel chef de 
l’Etat’, schreef hij op 7 juni 194163. 
 
Baudewyns’ moeilijkheden bij zijn installatie te Londen 
 
 Baudewyns had op 18 juni 1940 te Bordeaux afscheid genomen van 
gouverneur Janssen en arriveerde vier dagen later te Londen.  Op 24 juni was 
hij geïnstalleerd in een comfortabel kantoor van de Bank of England.  Ansiaux 
was één dag vroeger gearriveerd en kreeg eveneens een kantoor in de Bank of 
England te zijner beschikking.  Onmiddellijk nam Baudewyns contact op met 
Theunis te New York64. 
 Hoe vlot de installatie van de Bank te Londen ook verliep, haar activiteit 
als rijkskassier verliep heel wat stroever.  Janssen had Baudewyns, bij hun 
afscheid te Bordeaux, op het hart gedrukt dat de drie mandatarissen van de 
Bank in de onbezette gebieden, namelijk Baudewyns zelf, Ansiaux en Theunis, 
onder geen beding de hun op 18 juni toegekende bevoegdheid mochten te 
buiten gaan: ze hadden slechts een machtiging ontvangen om ‘bewarende’ 
maatregelen te nemen voor de zich in het buitenland bevindende 
goudvoorraden van de Bank, en dan nog voor zover de Bank zelf voor de 
veiligheid van die voorraden niet kon instaan65. 
 Baudewyns wenste zich strikt te houden aan het formele order van de 
gouverneur en bracht ook Ansiaux en Theunis hiervan op de hoogte66.  Hij 
was echter nauwelijks te Londen geïnstalleerd of de aanvragen om geld en 
voorschotten stroomden bij hem binnen67.  Boël had geld nodig om zijn 
economische missie tot een goed einde te brengen en niet minder om de naar 
Engeland gevluchte Belgische marine ergens  onder te brengen.  Hij beweerde 
een machtiging van Gutt dienaangaande te hebben gekregen, maar kon geen 
geschrift voorleggen.  De ambassadeur Cartier de Marchienne vroeg geld om 
de uitzonderlijk drukke activiteit van de Belgische ambassade in Londen te 
ondersteunen.  Hij had ook fondsen nodig om salarissen en 
representatiekosten van de andere diplomatieke en consulaire diensten in de 
sterlingzone te blijven betalen en om materiële hulp te verlenen aan de naar 
Engeland uitgeweken Belgische officieren, soldaten, parlementariërs, politici, 
ambtenaren en dergelijke.  Baudewyns zelf moest instaan voor de 28 in 
Londen verblijvende personeelsleden van de Bank, waarvan 15 in opdracht 
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naar Engeland waren overgekomen en de overigen op eigen initiatief waren 
gevlucht.  Het Londense bankiersbedrijf Baring, van zijn kant, wenste concrete 
instructies te ontvangen om de dienst van de staatslening van 1936 à 4 procent 
te kunnen verzekeren.  Theunis, ten slotte, vroeg dringend geld om de dienst 
van de Belgische staatsschuld te New York, met een vervaldag per 1 juli 1940, 
tijdig te kunnen financieren.  Hij stond ook in voor de betaling van de 
overzeese diplomatieke diensten buiten de sterlingzone. 
 Overrompeld door deze aanvragen vroeg Baudewyns in een brief van 
4 juli 1940 aan de gouverneur te Mont-de-Marsan, nieuwe, meer aan de 
omstandigheden aangepaste, instructies naar Engeland op te sturen.  Inmiddels 
was minister De Vleeschauwer in Londen gearriveerd en had op de Belgische 
ambassade deelgenomen aan besprekingen in verband met de financiële 
moeilijkheden van de in Londen aanwezige Belgische beleidslieden68.  Daarop 
richtte De Vleeschauwer zich officieel tot Baudewyns om van de Bank te 
Londen voorschotten te verkrijgen voor het financieren van de activiteiten van 
de ambassade en van de economische missie.  De Bank zou deze voorschotten 
kunnen verhalen op het goud van de Schatkist: goud dat als waarborg gold 
voor de rekeninghouders bij de Postchequedienst en dat bij de Bank in 
bewaring was gegeven69. 
 Baudewyns antwoordde dat hij over geen enkele bevoegdheid beschikte 
om de gevraagde voorschotten uit te betalen.  Betaling van voorschotten 
impliceerde immers een beslissingsbevoegdheid en die had hij niet.  Als tweede 
argument voerde Baudewyns nog aan dat het goud van de Schatkist zich niet in 
Londen bevond, maar ergens onder Franse controle werd schuilgehouden, 
zodat het niet als een waarborg voor voorschotten te Londen kon gelden70.  
Wel was Baudewyns er intussen tenvolle van overtuigd geworden dat de Bank 
in Londen moest vertegenwoordigd worden door iemand die gemachtigd was 
beslissingen te nemen, iemand die in de hoedanigheid van rijkskassier bepaalde 
uitgaven voor rekening van de Staat kon verrichten71.  Hij gaf een brief mee 
aan Ansiaux, die op 10 juli naar Vichy vertrok, waarin hij Janssen en Gutt 
dringend verzocht de nodige maatregelen te nemen om deze problematiek op 
te lossen72. 
 Ansiaux arriveerde pas op het einde van juli 1940 te Vichy.  Op dat 
ogenblik waren de omstandigheden zo gewijzigd dat de inhoud van de brief 
volkomen achterhaald was.  Gouverneur Janssen was immers op 9 juli naar 
België teruggekeerd en de zetel van de Bank was opnieuw naar Brussel 
overgebracht.  Voor zijn vertrek had Janssen duidelijke instructies 
geformuleerd in verband met de buitenlandse betalingen die de Bank, als 
rijkskassier, voor rekening van de regering te Vichy, moest uitvoeren in de 
onbezette gebieden.  Janssens had vice-gouverneur Ingenbleek, die te Mont-
de-Marsan zou blijven als vertegenwoordiger van de Bank in de ‘zogezegde’ 
omgeving van de regering in onbezet Frankrijk, die bevoegdheid gegeven73.  
De hele constructie was te haastig en volledig fout in elkaar gezet, zoals in 
hoofdstuk 6 werd uiteengezet. 
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 Baudewyns, de wanhoop nabij door de irrationele handelwijze van 
Ingenbleek, vroeg in een telegram aan Theunis of hij de Federal Reserve Bank 
te New York niet wilde contacteren en dringend vragen in de toekomst nog 
enkel betalingsopdrachten uit te voeren voor de Bank wanneer die uitgingen 
van Londen en getekend waren door directeur Baudewyns74.  De Federal 
Reserve Bank weigerde echter Baudewyns’ handtekening te erkennen75.  Ze 
hield zich strikt aan de instructies van de gouverneur die de bevoegdheid voor 
buitenlandse verrichtingen in de onbezette gebieden vanaf 8 juli uitsluitend aan 
Ingenbleek had toegekend76.  Na Ingenbleeks terugkeer naar Brussel schreef 
Baudewyns aan Theunis: ‘Ingenbleek est rentré: nous sommes donc seuls’, waarop 
Theunis antwoordde: ‘Les instructions de Janssen à la Fed me ligotent complètement’ 77.  
Theunis vond het onbegrijpelijk dat Janssen bij zijn vertrek naar Brussel er niet 
voor had gezorgd dat Baudewyns dezelfde bevoegdheden kreeg voor 
betalingen in de dollar- en sterlingzone als Ingenbleek voor betalingen in de 
zone van de Franse frank.  Een dergelijke regeling zou alle problemen hebben 
geëlimineerd 78. 
 Maar dit was niet gebeurd en de problemen werden alleen ingewikkelder 
nu de Franse regering te Vichy de Belgische regering niet meer erkende.  
Ongeveer terzelfdertijd liet de Amerikaanse regering, op aandringen van 
Theunis trouwens, het Belgische gouddepot bij de Federal Reserve Bank te 
New York blokkeren, uit vrees voor een eventuele Duitse inmenging79.  Ook 
Janssen kreeg geen respons wanneer hij dacht als gouverneur nog 
betalingsopdrachten vanuit Brussel aan de Federal Reserve Bank te kunnen 
geven80.  De Federal Reserve Bank beriep zich nu op de Belgische wet, die 
stipuleerde dat de zetel van de Bank zich in oorlogstijd moest vestigen daar 
waar de regering domicilie had gekozen.  De wettige Belgische regering bevond 
zich te Londen en de zetel van de Bank was intussen naar Brussel verhuisd.  
Conclusie: deze situatie was niet conform de wet en de Federal Reserve Bank 
kon geen opdrachten vanuit Brussel aanvaarden. 
 Toen de regering nog te Vichy verbleef, had Theunis van Gutt een 
volmacht kunnen verkrijgen om een Belgische bestelling van vliegtuigen in de 
Verenigde Staten ongedaan te maken en om de hiervoor in dollars aangelegde 
provisie ter beschikking te stellen voor andere doeleinden81.  Vér reikten echter 
die mogelijkheden niet.  Zodra de regering zich te Londen had geïnstalleerd, 
zette Theunis zich in om de Belgische regering in Londen door de Amerikanen 
als de enige wettige regering te doen erkennen.  Als een logisch gevolg zou de 
Bank te Londen haar plaats als nationale instelling kunnen innemen.  Volgens 
Theunis zou dan het Belgische goud te New York, zonder vrees, 
gedeblokkeerd kunnen worden en zou de handtekening van Baudewyns 
eindelijk als de wettige handtekening voor de transacties van de Bank kunnen 
gelden82. 
 Baudewyns had niet alleen te kampen met een weigering tot erkenning 
van zijn handtekening als gevolmachtigde van de Bank bij betalingsopdrachten 
aan de Federal Reserve Bank te New York, ook in Londen was zijn positie als 
vertegenwoordiger van de Bank de eerste maanden na zijn aankomst zeer 
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betwist.  Aanvankelijk zette Baudewyns zich in om het Brits-Belgische 
financiële akkoord van 24 mei - 7 juni 1940, dat ondertekend was op 9 juni, op 
het terrein te activeren, alsook het daarbij aansluitende memorandum, dat 
Janssen en Cobbold op 8 juni te Parijs onderschreven hadden, respectievelijk 
voor de Bank en voor de Bank of England. 
 In het akkoord werd bepaald dat de Britse en Belgische regering voor de 
duur van de oorlog elkaar een kredietlijn zouden toestaan tot een totaal bedrag 
van 3 miljoen pond sterling tegen een interest van 3 procent.  Iedere maand 
zou worden afgerekend en zou de helft van de opgenomen kredieten worden 
aangezuiverd met goud83.  In het memorandum werd afgesproken dat Janssen 
de tekst van een analoge conventie tussen de Bank en Banque de France ter 
uitvoering van het Frans-Belgische financiële akkoord zou bezorgen aan de 
Bank of England en dat aan de hand van deze tekst de conventie tussen de 
Bank en de Bank of England formeel zou worden vastgelegd en ondertekend.  
Wegens allerlei omstandigheden slaagde Janssen er niet in de tekst aan de Bank 
of England te bezorgen en kwam er dus geen formele overeenkomst tot 
stand84.  In Frankrijk was iedereen overtuigd geweest dat de Engelse 
afgevaardigden voor honderd procent achter de overeenkomst stonden, de 
officiële bekrachtiging was een zuivere formaliteit, meer niet.  Toch kon 
Baudewyns, eenmaal in Londen, noch de Britse regering, noch de Bank of 
England ertoe bewegen de overeengekomen conventie van de nodige 
handtekeningen te voorzien en de stipulaties ervan ten uitvoer te brengen85.  Al 
zijn inspanningen waren een slag in het water86.  Uiteindelijk zou langs een 
omweg toch een financiële regeling worden gevonden voor de Belgische 
beleidslieden te Londen.  Tussen de Banque du Congo Belge en de Bank of 
England kwam een formeel akkoord tot stand, waarbij beide onder meer elkaar 
een wederzijdse kredietlijn toestonden87. 
 Een andere moeilijkheid betrof de betalings- of transferopdrachten 
vanuit Mont-de-Marsan en later vanuit Brussel aan de Bank of England voor 
rekening van de Belgische regering.  Janssen had de Bank of England ingelicht 
dat hij na de terugkeer van de zetel van de Bank te Brussel zijn bevoegdheden 
als gouverneur opnieuw had opgenomen.  Hij zou, onder andere, vanuit 
Brussel de internationale betalingsorders uitschrijven voor rekening van de 
regering88.  De Bank of England volgde echter een eigen strategie.  Ze 
verklaarde de opdrachten van Janssen niet ontvankelijk omdat ze uit principe, 
voor de duur van de oorlog, geen orders wilde uitvoeren die uitgingen van 
door Duitsland bezette gebieden, zelfs niet van onbezet Frankrijk.  Dat dit 
geen ijdele woorden waren, ondervonden ook Baudewyns en Ansiaux, die zich, 
zoals in hoofdstuk 9 uitvoerig is toegelicht, geviseerd voelden juist vanwege 
hun contacten met Brussel en Mont-de Marsan.  Deze onverkwikkelijke 
situatie zou worden opgeklaard door een wetsbesluit dat de Belgische regering, 
op 31 oktober 1940, dus kort na haar vestiging te Londen, uitvaardigde.  
Hierdoor werden de beheersbevoegdheden van alle in onbezette gebieden 
residerende beheerders, directeurs en andere bestuurders van Belgische 
maatschappijen sterk uitgebreid, ongeacht of ze voordien dergelijke 
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bevoegdheden al of niet hadden in hun thuisbasis.  De situatie van Baudewyns 
en Theunis was meteen genormaliseerd.  Beiden konden alle bevoegdheden 
van directeur van de Bank ongehinderd uitoefenen in de sterling- en 
dollarzone89. 
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Noten hoofdstuk 14 
 
 
1  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Lissabon) aan Theunis 

(New York), 05.08.1940.  Einde 1940-begin 1941 bleven de meeste van de acht in Frankrijk 
achtergebleven ministers nog steeds hopen op een terugkeer naar België:  A. 
Devleeschouwer, Henri Rolin, 1891-1973.  Une voix singulière, une voix solitaire, Brussel, 1995, p. 
280 (brief Rolin aan Theunis, 30.12.1941, verwijzend naar zijn verblijf in de Provence 
(Frankrijk) en zijn bezoeken aan de Belgische ministers in vrij Frankrijk tijdens de herfst 
1941, voor zijn vertrek naar Londen). 

2  Schepens, De Belgen in Groot-Brittannië, pp. 22-23. 
3  Th. Luyckx, Politieke Geschiedenis van België van 1789 tot heden, Amsterdam-Brussel, 1973 (derde 

uitgave), p. 380. 
4  J.C. Williame, ‘Le Congo dans la guerre: la cooperation économique belge-alliée de 1940 à 

1944, in: Le Congo Belge Durant la Seconde Guerre Mondiale.  Receuil d’Etudes, Brussel, 1983, 
p. 214. 

5  De Schryver, Oorlogsdagboeken, pp. 96-98.  Zie ook: NBB, Archief, SD, dossier 
‘documentations diverses’: tekst van een interview met Gutt op de Belgische televisie, 23 en 
25 december 1968. 

6  Schepens, De Belgen in Groot-Brittannië, pp. 25-26.  Wie waren de raadgevers van De 
Vleeschauwer in Lissabon?  Onder meer: Fernand Van Langenhove, secretaris-generaal van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken; Max Horn, Belgisch regeringscommissaris bij de 
Banque du Congo Belge; Guy de Baillet-Latour, speciaal door ambassadeur Cartier vanuit 
Londen naar Lissabon gestuurd; de ambassadeur van Groot-Brittannië in Portugal; Paul Van 
Zeeland. 

7  Williame, ‘Le Congo dans la guerre’, p. 216. 
8  Onder meer tijdens een onderhoud met Churchill (J. Stengers, Léopold III et le gouvernement.  

Les deux politiques belges de 1940, Parijs-Gembloers, pp. 117-118).  Tijdens een lunch ten huize 
van een schoonzoon van Churchill werd de kwestie ook ter sprake gebracht.  Ambassadeur 
Cartier, Lord Halifax en Paul Van Zeeland waren onder de gasten.  Volgens Van Zeeland 
zou Lord Halifax hem toen in vertrouwen hebben meegedeeld dat, indien de Belgische 
regering niet binnen afzienbare tijd naar Engeland zou overkomen, de Britten de voorkeur 
zouden geven aan een Belgische regering in ballingschap onder leiding van Van Zeeland: 
V. Dujardin en M. Dumoulin, Paul Van Zeeland, 1893-1973, Brussel, 1998, pp. 115-116.  Zie 
in dit verband ook: Schepens, De Belgen in Groot-Brittannië, pp. 25-26. 

9  Dagblad Le Soir 22.09.1970: Les mémoires de Gutt (interview).  Zie ook: J. Stengers, Léopold III 
et le gouvernement, p. 120. 

10  Stengers, Léopold III et le gouvernement, p. 121. 
11  Dagblad Le Soir, 22.09.1970: ‘Les mémoires de Gutt’ (interview). 
12  NBB, Archief, SD, dossier ‘documents divers’: Georges Theunis (Souvenirs de Camille 

Gutt), Oostende, 11.07.1966.  Zie ook: Stengers, Léopold III et le gouvernement, pp. 122-126. 
13  Stengers, Léopold III et le gouvernement, p. 128. 
14  Dujardin en Dumoulin, Paul Van Zeeland, pp. 117-220.  Dat Gutt de drijvende kracht was 

achter deze weigering, kan worden afgeleid uit brieven van Spaak aan Van Zeeland tussen 
november 1940 en januari 1941, waarin Spaak zich herhaalde malen uitspreekt voor een 
opname van Van Zeeland in de regering: ‘mais il faut convaincre les autres membres du 
gouvernement’.  Die andere leden waren zeker niet Pierlot noch De Vleeschauwer, maar wel 
Gutt. 

15  Ansiaux, Souvenirs, p. 81.  Tot begin februari 1941 werd slechts goud voor een waarde van 
66 miljoen Belgische frank aan de Bank of England afgestaan om de uitgaven van de 
regering in de onbezette gebieden te financieren: NBB, Archief, SD, papieren Malaise: 
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Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 1, hfdst. 9, p. 59.  Zie in dit verband 
ook de toelichtingen in § 2 van dit hoofdstuk. 

16  Ansiaux, Souvenirs, pp. 81-82. 
17  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, 1: brief Ansiaux (Vichy) aan Janssen (Brussel), 

03.08.1940. 
18  De Banque du Congo Belge had trouwens al op dat moment een regeling getroffen met de 

Bank of England om elkaar wederzijdse kredieten toe te staan: NBB, Archief, Boekhouding, 1, 
dossier D 606/4: brief Baudewyns (Londen) aan Janssen (Mont-de-Marsan), 04.07.1940. 

19  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2 (1940), s. f. avances de trésorerie à De 
Vleeschauwer: juillet 1940: brieven en teksten van 8, 9 en 11 juli 1940.  Zie ook: NBB, 
Archief, SD, archives de Londres, 2 (1941): brief Ansiaux (Lissabon) aan Baudewyns 
(Londen), 14.03.1941 (naar aanleiding van een gesprek met De Vleeschauwer, die verklaarde: 
‘Le Trésor n’aura pas un gramme d’or de la production africaine, il n’a qu’à s’adresser à la BNB, qui est là 
pour cela’). 

20  J. Vanderlinden, Pierre Ryckmans, 1891-1959.  Coloniser dans l’honneur, Brussel, 1994, p. 463.  
Zie ook W. Pluym en O. Boehme, Economie en financiën in Belgisch Kongo tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 (onuitgegeven tekst, 2002), p. 5. 

21  NBB, Archief, SD, archives de Londres, 2 (1941): brief Ansiaux (Londen) aan De 
Vleeschauwer (Londen), maart 1941; Ansiaux, Souvenirs, pp. 81-82. 

22  Williame, ‘Le Congo dans la guerre’, pp. 213-218; Vanderlinden, Pierre Ryckmans, 1891-1859, 
p. 463. 

23  Bij ordonnantie van 21 juni 1940 had gouverneur Ryckmans de koloniale maatschappijen al 
de verplichting opgelegd om alle uit export voortvloeiende deviezenopbrengsten te 
verkopen aan de Banque du Congo Belge.  Op 10 maart 1941 kondigde hij af dat alle 
deviezen in privé-bezit moesten worden aangegeven.  Op 17 juli daaropvolgend werden de 
eigenaars ervan verplicht om hun gedeclareerde deviezen aan de Banque du Congo Belge te 
verkopen: Vanderlinden, Pierre Ryckmans, 1891-1959, pp. 463-464. 

24  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, 3, dossier Londres: brief Ansiaux (Londen) aan De 
Vleeschauwer, 21.03.1941. 

25  Williame, ‘Le Congo dans la guerre’, pp. 217-220.  Zie ook: Pluym en O. Boehme, 
Economie en financiën in Belgisch Kongo tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 
(onuigegeven tekst). 

26  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 3 (1943), s. f. divers: nota Baudewyns aan 
Gutt, 29.04.1942. 

27  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 9, 1/24: akkoord tussen de Britse regering 
en Belgisch Kongo, 21.01.1941. 

28  Pluym en Boehme, Economie en financiën in Belgisch Kongo tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 1940-1945 (onuitgegeven tekst). 

29  Ndl.ARA, fonds Buitenlandse Zaken, Londens archief, A, 1940-1945 (diplomatieke zaken 
CH Z): nota Nederlands gezantschap, 02.05.1945. 

30  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 
1, hfdst. 9, pp. 51-53 en 59-60.  Zie eveneens: Pluym en Boehme, Economie en financiën in 
Belgisch Kongo tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945 (onuitgegeven tekst). 

31  Zie supra. 
32  In brieven tussen Ansiaux en Janssen van juli en augustus 1940 wordt reeds allusie gemaakt 

op Ansiauxs idee om Belgisch Kongo in te schakelen in de financiering van de Belgische 
regering in de onbezette gebieden: een idee waarmee Janssen akkoord ging.  Ansiaux 
antwoordde dat hij Janssens akkoord aan Baudewyns te Londen zou doorgeven (NBB, 
Archief, SD, archives de Londres: brief Janssen (Brussel) aan Baudewyns (Londen), 
30.07.1940, en vooral brief Ansiaux (Vichy) aan Janssen (Brussel), 03.08.1940).  Zie ook: 
NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 1 (1941), s. f. mission d’Ansiaux à Lisbonne: 
projet de convention entre l’Etat belge et la colonie (rédigé par Ansiaux). 

33  NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, La Banque Nationale (onuitgegeven tekst), deel 
1, hfdst. 9, p. 52. 
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34  Geciteerd door Dujardin en Dumoulin, Spaak, p. 213. 
35  In een brief van Rolin aan Theunis, 03.12.1941, geciteerd door: Devleeschouwer, Henri Rolin, 

1891-1973, p. 285. 
36  J. Rens, Ontmoetingen, 1930-1942, Brussel, 1984. 
37  Een verwijzing hiernaar in: NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 2 (1941): brief 

Ansiaux (New York) aan Baudewyns (Londen), 08.07.1941. 
38  Zie hoger. 
39  Rapport van Aveling aan minister van Buitenlandse Zaken Lord Halifax, 23.10.1940, 

geciteerd door Dujardin en Dumoulin, Spaak, p. 213. 
40  Hierop werd regelmatig door Gutt gezinspeeld in zijn brieven aan Theunis.  Zie ook 

Devleeschouwer, Rolin, 1891-1973, p. 285. 
41  In een brief van Rolin aan Theunis, geciteerd door: Devleeschouwer, Henri Rolin, 1891-1973, 

p. 283-284. 
42  Geciteerd door Gutt als een uitspraak van Kamiel Huysmans: Dagblad Le Soir, 24.09.1970: 

Les mémoires de Gutt (interview). 
43  In een brief van Rolin aan Theunis, 30.12.1941, geciteerd door: Devleeschouwer, Rolin, 

1891-1973, p. 285. 
44  Dagblad Le Soir, 24.09.1970: Les mémoires de Gutt (interview). 
45  Zie onder meer: Schepens, De Belgen in Groot-Brittannië, passim. 
46  Familie-archief Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon (Oxford), 03.05.1942. 
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geciteerd door Dujardin en Demoulin, Spaak, p. 213. 
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51  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: onder meer brieven Gutt (Londen) 
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60  Familie-archief Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) aan zijn zoon (Oxford), 10.05.1941. 
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Baudewyns inzag dat deze slechts kon handelen mits een toestemming van gouverneur 
Janssen en minister Gutt. 

70  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 2 (1940), s. f. avances de trésorerie (De 
Vleeschauwer: juillet 1940): brief Baudewyns (Londen) aan De Vleeschauwer (Londen), 
11.07.1940 (niet verzonden). 

71  Ansiaux zou dit standpunt eveneens verwoorden in zijn brief aan Janssen die hij vanuit 
Vichy verzond: NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, 1: brief Ansiaux (Vichy) aan Janssen 
(Brussel), 03.08.1940. 

72  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 2 (1940), s. f. avances de trésorerie (De 
Vleeschauwer: juillet 1940): brief Baudewyns (Londen) aan Janssen (Mont-de Marsan?), 
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73  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 2 (1940), s. f. dossiers divers: brief Cartier 
de Marchienne (Londen) aan Baudewyns (Londen), 30.07.1940. 

74  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) 
aan Theunis (New York), 15.07.1940. 

75  NBB, Archief, SD, archives de Londres, dossier 2 (1940), s. f. difficultés de disposition à la 
Fed.: brief Federal Reserve Bank (New York) aan Baudewyns (Londen), 18.07.1940.  Zie 
ook: ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan 
Gutt (Lissabon), 09.08.1940. 
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Reserve Bank te New York met als inhoud: ‘N’exécutez des retraits et transfers que si les ordres sont 
transmis par la Banque de France suivant le code et signé Janssen, Ingenbleek ou Baudewyns’.  Janssen 
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afgereisd.  Alleen Ingenbleek bleef te Mont-de-Marsan achter.  Aan de vooravond van zijn 
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82  ARA, fonds bestuurlijke diensten van de eerste minister: brief Gutt (Londen) aan Pierlot 
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hiervan kwam echter niets terecht: ARA, papieren Theunis, correspondentie: brief Theunis 
(New York) aan Van Langenhove (Lissabon), 13.07.1940, en brief Cartier de Marchienne 
(Londen) aan Theunis (New York), 16.07.1940. 

89  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, 1: brief Ansiaux (Vichy) aan Janssen (Brussel), 
03.08.1940.  Voorts: NBB, Archief, SD, papieren Malaise: Kauch, note relative à l'or, n° 23. 





 

 

Hoofdstuk 15 
 

DE  BANK  TE  LONDEN  IN  DE  
MAALSTROOM  VAN  DE  OORLOG (1940-1942) 

 
 
 
 ‘Suave, mari magno turbantibus aequora ventis, 
 E terra magnum alterius spectare laborem ’ 
 (Lucretius) 
 
 
 
 
De lening van het goud aan Engeland 
 
 Toen Janssen op 18 juni 1940 Baudewyns vanuit Bordeaux naar Londen 
liet vertrekken, had hij in de eerste plaats de beveiliging van de Belgische 
goudvoorraad in de overzeese gebieden op het oog.  Baudewyns zou bij middel 
van een door de gouverneur verleend expliciet mandaat deze taak op zich 
nemen.  Hij zou, in het kader van deze opdracht, de in Londen gedeponeerde 
goudvoorraad naar de Federal Reserve Bank te New York laten overbrengen.  
Hij zou hiervoor een brief met de nodige instructies van de gouverneur aan 
Montagu Norman, gouverneur van de Bank of England, overhandigen, zodra 
hij Londen bereikte1. 
 Nog vanuit Vichy stuurde Janssen op 8 juli via Theunis een telegram 
naar Baudewyns, met de vraag de ingesloten boodschap aan Norman te willen 
doorgeven: ‘prière communiquer Norman pour assurer transfer métal sous dossier Fédéral 
Réserve à effectuer par Norman conformément ma lettre du 18 juin’ 2.  Norman 
antwoordde in vage termen: ‘… we are taking steps to deal with the gold held here for 
the Banque Nationale de Belgique on the lines set out in the memorandum (of ) 8th June’ 3. 
 Op 18 juli vroeg Baudewyns in een brief aan Norman hoever het nu 
stond met de transfer4.  Norman antwoordde opnieuw in sibillijnse termen: 
‘You may assume, for all practical purposes, that the whole amount of gold which we hold for 
the National Bank of Belgium, is now on the other side of the Atlantic’ 5.  Siepmann van 
de Bank of England gaf echter een meer gedetailleerde toelichting.  Het goud 
was niet overgebracht naar de Federal Reserve Bank te New York, onder 
dossier van de Bank, zoals door Janssen gevraagd, maar was, in samenspraak 
met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Treasury, naar Ottawa 
verzonden, waar het in bewaring was gegeven bij de centrale bank van Canada.  
Siepmann waarschuwde dat een verder aandringen tot overbrengen van het 
goud naar New York een confiscatie van het depot tot gevolg kon hebben.  
Het zou in ieder geval worden beschouwd als een vijandige daad tegenover 
Groot-Brittannië6.  In feite stond het depot zelfs al voor de overbrenging 
onder een soort embargo, daar de Bank er toen ook niet meer over kon 
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beschikken zonder toestemming van de Britse regering.  Baudewyns’ 
bedenking, enkele maanden later, was dan ook correct: ‘Depuis la capitulation de 
la France, notre dépôt à Londres est demeuré prisonnier de la Grande Bretagne’ 7. 
 Het was duidelijk dat Engeland het Belgische gouddepot niet graag zag 
vertrekken.  Indien het dan toch zo moest zijn, verkoos de Britse regering het 
in veiligheid te brengen in Canada, een van haar dominions en niet in 
New York, dat helemaal buiten haar invloedssfeer lag en waar bovendien het 
risico bestond dat het goud voor de duur van de oorlog zou worden 
geblokkeerd.  De evasieve en zelfs onjuiste antwoorden, en vooral het negeren 
van de instructies van Janssen door de hoogste Britse autoriteiten, pasten niet 
echt in het Britse imago van fair play.  Het waren ook uitzonderlijk moeilijke 
tijden.  Tijdens de late zomer en de herfst 1940 stond het Britse leger er alleen 
voor om de beslissende ‘slag om Engeland’ op te vangen en te winnen.  Het 
had wapens nodig, veel wapens en het had ze nu nodig.  De Verenigde Staten 
waren voor hen ‘de’ leveranciers, maar die hanteerden nog steeds voor 
dergelijke transacties het ‘cash and carry’ principe: alle aankopen moesten 
onmiddellijk en met goud worden betaald.  Dit moest voor de Britse Schatkist 
en voor de Bank of England onvermijdelijk tot een catastrofe leiden8. 
 Gutt zag hier een kans om de Belgische regering in de ogen van de 
Britse autoriteiten te rehabiliteren en, door een mooie geste tegenover een 
bondgenoot in nood, zich tegelijkertijd rond de onderhandelingstafel, nu en 
later, te verzekeren van een plaats als een gewaardeerde partner.  Hij had voor 
zichzelf al uitgemaakt dat de Britten binnen afzienbare tijd aan de Belgische 
regering zouden vragen hun gouddepot af te staan.  Indien hij zou weigeren, 
liep hij de kans dat het goud zou worden geconfisceerd als Enemy Property 9.  
Reageerde hij daartegenover positief op de vraag, dan kon hij samen met de 
Britten de praktische aspecten bespreken en aan de tijdelijke afstand van het 
goud enige voorwaarden verbinden.  Samen met zijn collega’s was Gutt 
overeengekomen dat de Belgische regering alleen tot een geste zou overgaan 
indien de andere regeringen in ballingschap, zoals de Nederlandse, de Noorse 
en de Poolse, eenzelfde inspanning zouden leveren.  Dit was vooral om kritiek 
vanuit België en in de eerste plaats vanuit de Bank te Brussel te ontzenuwen.  
Verder wilde de regering ook de zekerheid dat ze over voldoende deviezen kon 
beschikken om haar betalingen te verrichten voor de dienst van de 
buitenlandse schuld en voor het diplomatieke korps in de onbezette gebieden.  
Met het oog op de onderhandelingen na de oorlog wenste de Belgische 
regering voorts de garantie te krijgen dat Groot-Brittannië de 
onafhankelijkheid van België en eveneens de Belgische soevereiniteit over haar 
kolonie in Afrika mee zou garanderen.  Ten slotte wilde de Belgische regering 
ook een formele toezegging verkrijgen dat België na de oorlog opgenomen zou 
worden in het preferentieel handelssysteem van de Commonwealth10. 
 Op 11 oktober 1940 werd Gutt door Kinsley Wood, Chancelor of the 
Exchequer, uitgenodigd voor een gesprek over de financiële moeilijkheden die 
de Belgische regering te Londen ondervond ten gevolge van haar tekort aan 
deviezen11.  Gutt specifieerde dat de Belgische regering vooral nood had aan 
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Britse ponden: slechts één vierde van haar totale uitgaven moesten in dollars 
worden betaald.  Hij was van oordeel dat de export van Belgisch Kongo naar 
Groot-Brittannië het probleem van het tekort aan ponden voor een groot deel 
kon oplossen.  Mocht het positieve saldo op de handelsbalans ten voordele van 
Kongo onvoldoende blijken, dan kon de Belgische regering eventueel een 
beroep doen op de Britse kredietlijn, zoals was vastgelegd in het Brits-
Belgische financiële akkoord van 24 mei - 7 juni 1940, welk akkoord tot nu toe 
nog niet formeel in werking was getreden.  Dollars zouden kunnen aangekocht 
worden tegen afstand van goud uit het Belgische depot in de Federal Reserve 
Bank te New York.  Indien dit wegens de blokkade niet mogelijk zou zijn, dan 
meende Gutt nog te kunnen terugvallen op het Belgische goud dat bij de Bank 
of England in depot was gegeven. 
 De Britse minister maakte van Gutts laatste suggestie gebruik om een 
eigen voorstel te formuleren: de Bank of England zou het hele Belgische depot 
te Londen aankopen tegen sterling.  Gutt kon moeilijk ronduit zeggen dat hij 
een dergelijk voorstel onaanvaardbaar vond omdat hij geen vertrouwen genoeg 
had in de toekomst van het pond.  Hij antwoordde dat de Belgische regering 
zeker bereid was te helpen, maar vanzelfsprekend enkel binnen de perken van 
haar mogelijkheden.  Hij wilde er in dit verband allereerst op wijzen dat, 
juridisch gezien, niet de regering maar de Bank eigenaar was van het goud en 
dat hij dus voorafgaandelijk directeur Baudewyns en regent Theunis over de 
zaak moest consulteren.  Hij wenste er nu alvast de nadruk op te leggen dat de 
goudreserve een ‘essentieel’ element was van het Belgische centrale 
banksysteem als statutaire waarborg voor de waarde van de biljetten.  Vandaar 
dat de Bank het goud niet kon ‘vervreemden’, ze kon het echter wel, naar 
Gutts mening, eventueel ‘uitlenen’. 
 De Britse minister was ontstemd over de negatieve reactie op zijn 
voorstel.  In een reeks besprekingen, waarbij de Bank en ook de Bank of 
England werden betrokken, bleven de Britten aandringen bij Gutt om zijn 
standpunt te herzien12.  Gutt hield echter voet bij stuk: het goud was de 
juridische eigendom van de Bank en het lag bovendien aan de basis van het 
Belgische geldstelsel.  Alleen een nieuwe wet kon de bestaande structuur van 
de Bank wijzigen.  In oorlogstijd en zonder Parlement was een dergelijke 
procedure niet mogelijk.  Constitutioneel was vervreemding dus uitgesloten13. 
 Alle leden van de regering, ook de vertegenwoordigers van de Bank in 
Londen en New York, steunden Gutts principiële standpunt.  Allen, op 
Baudewyns na, gingen ook akkoord om, als blijk van tegemoetkoming aan de 
Britten, eventueel een leenoperatie toe te staan.  Baudewyns maakte de regering 
tijdens de discussies opnieuw attent op de opdracht waarvoor hij door Janssen 
naar Engeland was gezonden: hij was daar om de goudreserve van de Bank in 
de onbezette gebieden tegen elke vorm van vervreemding of afstand te 
vrijwaren.  Als directeur van de Bank kon hij dus niet toestaan dat het goud zo 
maar werd uitgeleend.  Vage beloften over een nauwere economische 
samenwerking later na de oorlog hadden voor hem geen enkele betekenis.  
Baudewyns eiste concrete waarborgen voor de teruggave van het goud: waar, 
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wanneer en hoe zou de Bank terug in het bezit komen van het gouddepot, 
basis van het Belgische muntstelsel14? 
 Baudewyns voelde zich in feite tussen twee vuren geplaatst.  Hij schreef 
aan zijn zoon: ‘ Ce qui m’a donné tant de soucis depuis cinq mois, est en train de se 
réaliser’15.  Hij zag duidelijk dat de Belgische regering de morele plicht had, als 
een loyale bondgenoot, Engeland te steunen in de strijd tegen Duitsland.  
Daartegenover stond echter zijn loyaliteit tegenover de Bank.  Hij kon dit 
dilemma persoonlijk niet opgelost krijgen en besloot de raad in te winnen van 
Janssen.  Hij vatte het plan op om Ansiaux, eventueel met een vals paspoort, 
naar onbezet Frankrijk te sturen en hem daar direct of indirect in contact te 
laten komen met Janssen en advies te vragen16. 
 Gutt was helemaal niet ingenomen met Baudewyns’ initiatief.  Een 
contact met Janssen kon wel van nut zijn, maar uiteindelijk waren het toch de 
Belgische gezaghebbers te Londen die de zaak moesten oplossen.  Bovendien 
wenste Gutt niet het risico te lopen een uitstekende medewerker als Ansiaux, 
een witte raaf in zijn departement, te verliezen in een al met al gevaarlijke 
expeditie zonder echt diepgaande noodzaak17.  Hij werkte Baudewyns’ 
geplande onderneming dan ook tegen18. 
 Gutt slaagde, zoals altijd, in zijn opzet en Ansiaux vertrok niet naar 
Frankrijk.  Baudewyns gaf toch zijn idee niet op, hij wachtte op een meer 
opportune gelegenheid.  Die kwam er kort daarop.  In de loop van februari 
1941 werd Ansiaux inderdaad niet naar Frankrijk maar naar Lissabon gezonden 
in opdracht zowel van de regering als van Baudewyns.  Hij zou er Félicien 
Cattier van de Société Générale ontmoeten, die de laatste berichten uit België 
zou meebrengen.  Ansiaux zou tegelijkertijd aan Cattier instructies meegeven 
van de regering en van de Bank te Londen, bestemd voor Galopin en Janssen 
te Brussel.  Baudewyns handelde in zijn nota uitvoerig over de lopende 
besprekingen met de Britse regering.  Hij zette de voor- en nadelen van een 
eventuele uitlening van het goud duidelijk op een rij.  Tijdens de besprekingen 
te Lissabon verklaarde Cattier persoonlijk niet weigerachtig te staan tegenover 
de goudlening aan Engeland op voorwaarde dat andere kleine landen, en 
vooral Nederland, ook hun deel zouden bijdragen.  Hij was ervan overtuigd dat 
Janssen de operatie onder de hierboven vermelde voorwaarde zeker zou 
onderschrijven.  Dit was een voorbarige veronderstelling, want Janssen heeft 
nooit op de nota gereageerd19. 
 Baudewyns wilde met zijn protest en zijn eindeloze discussies rond de 
goudlening alleen maar tijd winnen20: stel dat de Verenigde Staten zich bij het 
geallieerde kamp aansluiten en de oorlog verklaren aan de asmogendheden? 
Dit was niet zo maar een uit de lucht geplukte veronderstelling, nee, iedereen 
in Baudewyns’ kringen zat met ongeduld te wachten op ‘het’ moment.  Indien 
het zo ver was, zou een goudlening van de Bank hoogstwaarschijnlijk niet meer 
nodig zijn, want dan zouden de Britten onder een gunstige kredietregeling 
militaire aankopen kunnen plaatsen in de Verenigde Staten en op derden geen 
beroep meer hoeven te doen21.  Voor Gutt lagen de kaarten anders.  Hij wilde 
de goudlening in versneld tempo gerealiseerd zien omdat hij in zijn 
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onderhandelingen met de Britten vooral over de naoorlogse positie van België 
en van zijn kolonie iets in handen wilde hebben.  De goudlening was zijn 
bargaining power.  Hij vreesde ook dat een aanslepen van de onderhandelingen 
meer ruchtbaarheid aan de lening zou geven in België, waar men zich vragen 
zou stellen over de geplande goudlening.  Gutt was dan ook uiterst 
verontwaardigd toen hij hoorde dat Baudewyns een uitvoerige nota over de 
kwestie met Ansiaux had meegegeven voor Janssen22. 
 De verhoudingen tussen Bank en regering verbeterden er niet op, toen 
in februari 1941 de Britse minister van Financiën afzag van de mogelijkheid tot 
aankoop van het gouddepot en zich neerlegde bij het idee van een lening.  Nu 
moest een concreet voorstel worden uitgewerkt en hiervoor was de 
aanwezigheid van Baudewyns noodzakelijk.  Gutt had de zaak graag geregeld 
op regeringsniveau want hij voorzag dat de ‘medewerking’ van Baudewyns zijn 
taak niet zou vergemakkelijken.  Dit was inderdaad zo.  Baudewyns zag de 
goudlening niet als een lening tussen twee regeringen, zoals ze aanvankelijk was 
opgevat, maar als een lening van de Belgische regering aan de Bank of 
England.  De Bank zou het goud niet zelf uitlenen, maar ze zou het na formele 
opeising overdragen aan de Belgische regering.  Voor de Bank zou de 
goudlening zodoende niet alleen gewaarborgd worden door de Bank of 
England, maar een tweede maal door de Belgische regering23.  Aldus zou de 
Bank over een dubbele waarborg beschikken. 
 Baudewyns’ precisie, zijn uitgesproken zin voor het detail, ergerden 
Gutt mateloos, zodat hij nu en dan zijn hart moest luchten in zijn 
correspondentie met Theunis: ‘… (Baudewyns)… ‘a very small man, sitting on his 
gold’ .  Verder: ‘Il tremble devant la Banque d’Angleterre, mais un peu à la façon d’un 
chien qui se venge de sa peur en voulant mordre’ 24. 
 In de Verenigde Staten sleepten intussen de discussies aan over de 
goedkeuring van de Lend Lease Act, die Groot-Brittannië indirect in staat moest 
stellen oorlogsmaterieel op krediet te kopen.  Van die kant was in de 
onmiddellijke toekomst dus niets te verwachten, terwijl de Britse goudreserves 
bijna volledig uitgeput waren. 
 Kinsley Wood organiseerde daarom op 17 februari 1941 een lunch op 
het ministerie van Financiën voor een veertigtal genodigden, onder wie alle 
ministers van Financiën van de regeringen in ballingschap te Londen en de 
vertegenwoordigers van hun centrale banken.  Ook de Britse 
topfunctionarissen van Financiën, Buitenlandse Zaken en de Bank of England 
waren aanwezig.  In zijn openingswoord ging de Britse minister recht op zijn 
doel af: Groot-Brittannië had hulp nodig.  Het deed een beroep op de 
solidariteit van zijn bondgenoten en vroeg financiële steun in de strijd tegen 
Duitsland. 
 Enkele dagen later vroeg Wood aan Gutt om langs te komen op het 
ministerie.  Voor een ietwat verbouwereerde Gutt viel hij meteen met de deur 
in huis en vroeg, in Gutts woorden: ‘il nous faut de l’or, nous n’en avons plus.  Sans 
attendre la signature de l’accord, pouvez-vous nous prêter de l’or…?’  Flitste het koele 
welkom van enkele maanden geleden in Groot-Brittannië even door Gutts 
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hoofd? Misschien.  Gutt noemde het zelf een onvergetelijk, zelfs een 
dramatisch moment: ‘Je me rappellerai toujours le jour où la Grande Bretagne est venue 
me demander 25 millions de livres d’or, parce qu’elle n’en avait plus!’.  Hij antwoordde 
dat hij steeds ‘ready to oblige’ was , maar dat hij niet anders kon dan de lening te 
doen plaatsvinden binnen het kader van het in voorbereiding zijnde akkoord.  
Hij beloofde echter alles in het werk te stellen voor een snel afhandelen ervan 
en hij hield woord.  Op 1 en 2 maart was hij al met Baudewyns op het 
ministerie van Financiën uitgenodigd om samen met Siepmann en Hopkins 
van de Treasury, en met Waley en Strang van de Foreign Office het akkoord in 
een definitieve vorm te gieten.  Aan zijn vriend Theunis besloot hij zijn relaas 
over deze reeks belangrijke vergaderingen met een weinig vriendelijk 
commentaar: ‘quatre as! Et en face, moi,… avec Baudewyns, c’est à dire pire que seul’ 25. 
 Op 4 maart 1941 werd onderhandeld met de leiding van de Bank of 
England, daarna opnieuw met de Treasury, in het bijzijn van Cobbold, 
directeur van de Bank of England.  Uiteindelijk werd een akkoord bereikt, dat 
nog dezelfde dag werd ondertekend26.  De Belgische regering verklaarde zich 
bereid om drie kwart van het gouddepot van de Bank uit te lenen aan de Bank 
of England, namelijk 7 miljoen ons, ter waarde van circa 60 miljoen pond 
sterling.  De Bank of England tekende op de lening in met goudcertificaten.  
Ze verbond zich dus ertoe de lening in goud terug te betalen, te beginnen zes 
maanden na het beëindigen van de vijandelijkheden à 1 miljoen pond sterling 
per maand27.  De Belgische regering richtte zich daarop onmiddellijk tot de 
Bank met de opeising van een eerste schijf van het goud, namelijk 3 miljoen 
ons ter waarde van 25 miljoen pond sterling.  Ze leende die op 6 maart uit aan 
de Bank of England.  In het akkoord was ook bepaald dat de Belgische 
regering gratis kon beschikken over een kredietlijn in sterling, indien Belgisch 
Kongo op een bepaald moment onvoldoende sterling ter beschikking zou 
kunnen stellen.  De kredietlijn moest niet in goud worden aangezuiverd, het 
kon ook in ponden28. 
 Voor Baudewyns was 4 maart 1941 ‘une grosse journée’…: ‘C’est la plus 
grande émotion de ma carrière’, schreef hij aan zijn zoon29.  Hij stond nu volledig 
achter het akkoord, dat hij ook voor de Bank kon rechtvaardigen gelet op de 
hogere politieke motieven die het vereisten.  Zijn halsstarrig ter discussie 
stellen van elk punt van de overeenkomst had zijn effect niet gemist: in het 
akkoord waren stevige waarborgen voor de Bank ingebouwd en de regering 
had de toezegging gekregen van aantrekkelijke kredietfaciliteiten.  Vooral over 
dit laatste punt was ook Gutt uiterst tevreden.  Het akkoord viel heel wat 
gunstiger uit dan wat in mei-juni 1940 met de Britten was overeengekomen en 
trouwens nooit ten uitvoer was gelegd.  Toen ging het om een kredietlijn van 
1 miljoen pond tegen 3 procent en aan te zuiveren in goud, gedeeltelijk 
maandelijks, de rest na de oorlog.  De huidige kredietlijn was zonder grens, 
gratis en terug te betalen in ponden.  Ook Gutt moest bekennen dat de stroeve 
houding van Baudewyns tijdens de voorbereiding van het akkoord, waaraan hij 
zich zo vaak had geërgerd, toch niet zonder nut was geweest.  Hij kon ook niet 
nalaten Theunis deelgenoot te maken van een binnenpretje dat hij voelde 



De Bank te Londen in de maalstroom van de oorlog (1940 - 1942) 

 

407 

wanneer hij dacht aan de heren in de kolonie.  Indien de Banque du Congo 
Belge de regering in Londen geen gunstige financiële voorwaarden wilde 
geven, kon ze haar onbruikbare ponden in haar koffers opstapelen: wij, de 
Belgische regering, kunnen nu altijd bij de Britten terecht30.  Zover zou het niet 
komen.  De kolonie paste zich snel aan de nieuwe situatie aan.  Ze 
ondertekende op 21 maart 1941, zoals hoger al gezegd, de Belgisch-Kongolese 
conventie, waarin de kredietvoorwaarden tussen beide partijen in feite punt 
voor punt door Gutt waren gedicteerd31. 
 Harde discussies, een veelbelovend akkoord, alles scheen perfect in 
orde.  Toch verliep de goudlening niet volgens plan.  De conditio sine qua non om 
de Belgen aanvankelijk over de streep te krijgen was dat alle kleine landen, 
bondgenoten, eenzelfde inspanning zouden leveren.  Dat hadden ze ook 
toegezegd, tot op 11 maart 1941 de Lend Lease Act in de Verenigde Staten werd 
goedgekeurd.  Allen, Nederland op kop, trokken hun woord in, onder 
voorwendsel dat Groot-Brittannië het nu zonder hen wel zou redden.  Gutt 
oordeelde dat België unfair behandeld zou worden, indien de Britten erop 
zouden staan de Belgische verbintenis te handhaven.  De Britse minister van 
Financiën kon zich in Gutts redenering volledig terugvinden en zag al op 
30 augustus 1941 af van zijn optiemogelijkheid tot opname van de resterende 
hoeveelheid goud ter waarde van 35 miljoen pond sterling32.  Het geleende 
goud, ter waarde van 25 miljoen pond, werd nog voor het einde van de 
vijandelijkheden, op 3 maart 1943, volledig aan de Bank gerestitueerd33. 
 
De besluitwetten van 27 november 1941 
 
 Toen Gutt geconfronteerd werd met de diverse moeilijkheden die de 
Bank te Londen te verwerken kreeg, als daar waren de problemen om als 
rijkskassier zijn opdrachten uit te voeren vanuit Londen of ook nog de 
juridische tegenkantingen bij het inleiden van het proces van de Bank tegen de 
Banque de France, groeide bij hem de zekerheid dat hij fout had gehandeld 
toen hij destijds Janssen de toelating had gegeven naar Brussel terug te keren 
en de zetel van de Bank opnieuw in België te vestigen.  Zolang Janssen in 
functie was, wilde Gutt, uit achting voor de persoon van de gouverneur, niet 
interveniëren.  Bij het overlijden van Janssen in juni 1941, achtte hij het 
ogenblik gekomen om orde op zaken te stellen. 
 De benoeming op 16 juli 1941 van een nieuwe gouverneur van de Bank 
door Plisnier, werd, zoals hierboven vermeld34, zeer ongunstig onthaald te 
Londen.  De regering had inderdaad gehoopt dat de functie van gouverneur na 
de dood van Janssen vacant zou blijven voor de duur van de oorlog35.  Dat 
men toch tot een benoeming was overgegaan werd dus al negatief bekeken, 
maar dat de keuze op Goffin was gevallen, deed de deur dicht.  Baudewyns, 
een eerder tolerant man, had niet veel over voor het directiecomité te Brussel 
en dus ook niet voor Goffin: ‘il ne reste là-bas que Mr. Ingenbleek, bien vieux et bien 
mou,… et je ne parle pas des autres (waaronder Goffin)’36.  Kauch liet bovendien 
vanuit onbezet Frankrijk weten dat Goffin een gevangene was van de Duitse 
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autoriteiten en een speeltuig in de handen van de industriële bankiers te 
Brussel37. 
 Een interview, dat Goffin onmiddellijk na zijn aanstelling tot 
gouverneur aan het dagblad le Soir had toegestaan, kon de plooien tussen 
Londen en Brussel niet glad strijken.  Op de vraag of het goud van de Bank in 
de onbezette gebieden wel in veiligheid was, had Goffin geantwoord dat hij 
erop vertrouwde dat de ‘zogenoemde’ Belgische regering te Londen de 
gouddepots van de Bank niet zou aanwenden voor eigen gebruik en ze ook 
niet zou afstaan aan derden38.  Gutt interpreteerde dit antwoord als een 
verwijtende allusie op zijn recente uitlening van het Belgische goud aan de 
Bank of England en voelde zich dus persoonlijk geviseerd en bekritiseerd39. 
 Andere argumenten, geen persoonlijke, stelden de benoeming van 
Goffin ter discussie.  Was secretaris-generaal Plisnier wel bevoegd om een 
dergelijke benoeming te doen? Meteen kwam de bevoegdheid van alle 
secretarissen-generaal op de helling.  Bij wet van 10 mei 1940 had de regering, 
in geval van bezetting van het land, aan de secretarissen-generaal of aan hun 
plaatsvervangers een delegatie van ministeriële bevoegdheid gegeven.  De 
voorwaarden hieromtrent waren strikt omlijnd: de bevoegdheid kon enkel 
worden uitgeoefend indien het contact met de minister in kwestie onmogelijk 
was; bovendien kon elke secretaris-generaal alleen binnen zijn eigen 
professionele activiteit handelen, en dan nog indien er een noodtoestand kon 
worden aangewend40. 
 De secretarissen-generaal hadden in een protocol van 12 juni 1940 die 
voorwaarden aanvaard, maar hadden tegelijkertijd gesteld dat hun decreten 
kracht van wet hadden, indien aan de gestelde voorwaarden was voldaan.  In 
het begin van de bezetting sloten de rechtbanken zich in hun vonnissen hierbij 
aan.  Ze interpreteerden de richtlijnen zelfs vrij ruim41.  Vooraanstaande 
juristen, zoals Marcq en Hayoit de Termicourt, waren het eens met die ruimere 
interpretatie42. 
 De regering in Londen was nooit een voorstander geweest van een 
ruimere interpretatie van de ministeriële bevoegdheid, toegekend aan de 
secretarissen-generaal.  Als een duidelijk signaal vaardigde ze op 7 april 1941 de 
besluitwet uit waarin ze stelde geen enkele benoeming, gedaan na 10 mei 1940, 
te zullen erkennen.  Voor zover dergelijke benoemingen hadden plaats-
gevonden of in de toekomst nog plaatsvonden, zouden diegenen die ze hadden 
aanvaard strafbaar zijn en voor een militaire rechtbank worden geoordeeld. 
 Eerste minister Pierlot zou in een radioboodschap, amper twee dagen na 
de benoeming van Goffin, nog eens expliciet terugkomen op het limitatieve 
karakter van de delegatie van bevoegdheid aan de secretarissen-generaal43.  
Gutt was persoonlijk uitermate ontstemd over Goffins benoeming en stelde 
dat Plisnier hier duidelijk buiten zijn bevoegdheid was getreden: ‘La nomination 
de Goffin est vraiment folie pure, sinon provocation, car à la fois inutile et aussi anti-
constitutionnelle’ 44. 
 De moeilijkheden die de Bank ondervond bij het inleiden van het proces 
tegen de Banque de France voor de rechtbank van New York was nog een 
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reden waarom Gutt zijn toegeving, om Janssen samen met de zetel van de 
Bank naar Brussel te laten terugkeren, betreurde en waarom hij een uitweg 
zocht om die beslissing ongedaan te maken45.  Normaal moest dat proces 
inderdaad ingeleid worden vanuit de maatschappelijke zetel van de Bank.  Daar 
de zetel zich thans te Brussel in bezet gebied bevond, was die operatie 
materieel niet mogelijk.  De Amerikaanse rechters hadden het echter zeer 
moeilijk om Baudewyns te Londen, en a fortiori Theunis te New York, te 
beschouwen als vertegenwoordigers van de Bank, gevolmachtigd tot het 
inspannen van een proces in naam van de Bank zonder hiervoor een expliciet 
mandaat vanuit Brussel te hebben ontvangen46. 
 Een oplossing van het probleem kon geboden worden door het 
Amerikaanse decreet n° 31, dat op 19 mei 1941 werd uitgevaardigd.  Hierdoor 
werd aan de regeringen en centrale banken in ballingschap het 
beschikkingsrecht gegeven over al hun activa in het buitenland.  De Belgische 
regering had van dit decreet gebruik kunnen maken om voor de Bank te 
Londen het beschikkingsrecht aan te vragen.  Gutt aarzelde om de stap te 
doen.  Vreesde hij hierdoor Janssen, op dat moment nog gouverneur, voor het 
hoofd te stoten?  Misschien.  Maar Gutt wenste vooral binnen de legaliteit te 
blijven.  De Bank was immers, juridisch gezien, eigenaar van het goud en haar 
zetel was nog steeds te Brussel gevestigd.  De aanvraag tot het 
beschikkingsrecht moest dus uitgaan vanuit Brussel.  Dit was uitgesloten.  
Toen op 26 juni 1941 Spaak, in naam van de regering, de aanvraag eindelijk 
toch indiende, bleek deze zo slecht geformuleerd en zo vaag dat de 
Amerikaanse instanties ze voor niet ontvankelijk verklaarden47. 
 Te veel problemen dus voor de zetel van de Bank te Brussel.  Na de 
dood van Janssen zou Gutt de knoop definitief doorhakken, de zetel van de 
Bank naar Londen overbrengen, de benoeming van Goffin illegaal verklaren en 
te Londen een nieuwe gouverneur benoemen.  Vooraleer zijn plannen in de 
vorm van wetsbesluiten vast te leggen, wilde hij echter eerst zeker zijn de juiste 
man op de juiste plaats te krijgen.  Wie kwamen er voor de benoeming van 
gouverneur zoal in aanmerking? 
 Paul Van Zeeland was, objectief gezien, de meest aangewezen kandidaat.  
Hij was jarenlang directeur en daarna vice-gouverneur van de Bank geweest, 
misschien niet voor iedereen een onbesproken figuur, maar toch door velen 
aangezien als de meest bekwame expert inzake monetaire aangelegenheden.  
Hij verbleef in onbezet gebied en stond bij de Britse en de Amerikaanse 
regering hoog in aanzien.  Voor Gutt was die kandidatuur echter 
onaanvaardbaar: zijn persoonlijke rancune tegen de man was te groot48.  De 
enige figuur met status in onbezet gebied was, volgens Gutt, zonder twijfel 
Theunis.  Na heel wat heen en weer geschrijf, aanvaardde Theunis uiteindelijk 
toch kandidaat te zijn voor het gouverneurschap49. 
 In feite was Theunis niet erg gelukkig met het vooruitzicht van een 
gouverneurschap van de Bank.  Hij wilde in geen geval New York verlaten, zijn 
echtgenote wilde dit nog minder.  Bovendien was hij, juridisch gezien, de 
leeftijd voorbij om in aanmerking te komen voor de benoeming.  De 
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leeftijdsgrens voor de functie van gouverneur was bij wet bepaald op 67 jaar en 
Theunis was op dat ogenblik 68.  Gutt meende dat het de taak was van juristen 
om dergelijke onverenigbaarheden weg te werken.  Dat hebben ze ook 
effectief gedaan.  Joseph Nisot, juridisch adviseur van Theunis, stelde dat de 
wet enkel gold voor gouverneurs die nog geen 67 jaar waren op het ogenblik 
van hun aanstelling.  Theunis was de leeftijd van 67 jaar al voorbij en kon dus 
benoemd worden omdat zijn leeftijd in feite de grens had overschreden 
waarop de wet van toepassing was50.  Ook de eis van Theunis om zijn 
residentie te behouden in zijn suite in de Waldorf Astoria te New York zou 
geen probleem zijn.  Gutt zou er in de besluitwet voor zorgen dat het 
directiecomité van de Bank te Londen ook zonder zijn aanwezigheid kon 
vergaderen. 
 Vanaf 20 oktober 1941 begon Gutt te onderhandelen met Baudewyns 
om hem te winnen voor de geplande hervormingen.  Baudewyns maakte geen 
principiële bezwaren.  Hij vond het een goed idee om de zetel van de Bank 
naar Londen over te brengen.  Hij was altijd een voorstander geweest van de 
oorspronkelijke regeling, waarbij bepaald werd dat tijdens de oorlog de zetel 
van de Bank moest gevestigd zijn in de standplaats van de regering.  Ook met 
de benoeming van Theunis en met de ietwat verwonderlijke beslissing dat de 
gouverneur geen domicilie in Londen, de zetel van de Bank, zou kiezen, maar 
in New York wenste te blijven, kon Baudewyns zich verzoenen.  Deze laatste 
regeling zou hem trouwens de mogelijkheid geven zelf het directiecomité te 
Londen voor te zitten.  Bij zijn terugkeer naar België zou hij het officiële 
rapport over de activiteiten van de Bank in de onbezette gebieden tijdens de 
oorlog aan de Bank en aan de Belgische overheidsinstanties kunnen 
presenteren51. 
 Op één punt was Baudewyns echter niet bereid met het plan mee te 
gaan.  Gutt voorzag namelijk een directiecomité te Londen bestaande uit vier 
personen: de directeur in functie Baudewyns, de tot directeur te promoveren 
inspecteur Ansiaux, en twee te benoemen outsiders, namelijk René Boël en 
Raoul Richard52.  Het aantal directeurs zou dus op zeven komen, de drie in 
België verblijvende directeurs inbegrepen.  Baudewyns was het niet eens met 
de benoeming van de twee outsiders.  Hij vreesde niet alleen dat ze zijn gezag in 
het directiecomité te Londen in het gedrang zouden brengen maar meer nog 
dat hierdoor een ongezonde inmenging van het particuliere bankwezen in de 
politiek van de Bank wortel zou schieten.  Hij refereerde hierbij naar wat in de 
jaren twintig tot laat in de jaren dertig in België had plaatsgehad.  Gutt gaf toe: 
het directiecomité van de Bank te Londen zou slechts uit twee directeurs zijn 
samengesteld, namelijk Baudewyns en Ansiaux53. 
 Gutts hervormingsplan moest voor advies worden voorgelegd aan het 
Nationaal Comité, waarin de te Londen verblijvende Belgische parlementariërs 
en politieke prominenten zitting hadden.  Op 16 november 1941 vond de 
vergadering plaats.  Het Comité kon zich gemakkelijk akkoord verklaren met 
het project als zodanig, maar reageerde onmiddellijk zeer negatief op Gutts 
suggestie om Theunis tot gouverneur te benoemen: ‘Dès que j’ai prononcé le nom 
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de celui que je désire mettre à la tête de la maison, il y eut entre eux et moi une épaisseur de 
glace de deux mètres.  Il n’a plus été vu une meute plus déchaînée.  Sauf un, tous vociféraient 
au nom qui fut prononcé ’ 54.  Het Comité schoof Baudewyns en Van Zeeland als 
de enige valabele kandidaten naar voren.  Pierlot trachtte de vergadering te 
winnen voor Gutts suggestie door te stellen dat Theunis ook zijn kandidaat 
was.  Maar dat had geen enkel effect.  In de algemene ontreddering werd de 
definitieve beslissing naar een latere datum verschoven. 
 Gutt, gewoon als hij was om zijn ideeën aanvaard te zien, kwam uit de 
vergadering buiten zichzelf van verontwaardiging, of moet men van woede 
spreken?  Baudewyns, van zijn kant, zag de toekomst van de Bank bedreigd 
door een nooit eerder geziene tegenstelling tussen de regering en het 
parlementaire Comité: ‘On risque d’écarteler notre pauvre maison.  Hostilité violente des 
parlementaires, colère probable là-bas (Brussel), et par dessus tout, l’ombre menaçante de 
Paul Van Zeeland.  Tout cela crée une atmosphère terrible’ 55.  Baudewyns voelde zich 
niet bij machte het tij te keren en oordeelde het beter zich afzijdig te houden: 
‘Moi, je vais rester sagement dans mon coin’56.  Uiteindelijk zou Gutt toch zijn slag 
thuishalen, nadat hij beloofd had in de besluitwet expliciet te voorzien dat de 
benoeming van Theunis slechts zou gelden voor de duur van de oorlog57. 
 Op 27 november 1941 vaardigde de regering te Londen twee 
besluitwetten uit58.  De eerste verving de koninklijke besluiten van 24 augustus 
en 2 oktober 1939 betreffende de werking, de inrichting, de bevoegdheid en de 
statuten van de Bank, en kende aan de minister van Financiën, voor de duur 
van de oorlog, de bevoegdheid toe om maximum zeven directeurs te 
benoemen of ze eventueel af te zetten.  Ze specifieerde verder dat de 
gouverneur en het directiecomité in Londen voor de duur van de oorlog de 
enige bestuursorganen van de Bank waren en dat de beraadslagingen in de te 
Londen gevestigde zetel moesten plaatsvinden.  Het directiecomité kon geldig 
vergaderen wanneer minstens twee leden aanwezig waren.  Was de gouverneur 
verhinderd, dan zou hij als voorzitter worden vervangen door de oudste 
aanwezige directeur.  De wijzigingen in de statuten werden verantwoord door 
de bijzondere omstandigheden van het ogenblik.  Het directiecomité te 
Brussel, de regentenraad, het college van censoren, de algemene raad en de 
algemene vergadering van aandeelhouders hadden geen bevoegdheid meer om 
administratieve maatregelen te nemen, om de Bank te verbinden of om ze in 
rechte te vertegenwoordigen. 
 In een tweede besluitwet op diezelfde dag werd Theunis voor de duur 
van de oorlog tot gouverneur van de Bank aangesteld.  Daar er slechts één 
directeur aanwezig was in de onbezette gebieden, wat toch een risico inhield 
voor de goede werking van de Bank, werd op 12 december inspecteur Ansiaux 
tot directeur aangesteld59.  In een boodschap, uitgezonden op 28 november 
langs radio ‘Vrij België’, lichtte Gutt de hervorming toe.  Hierin maakte hij het 
duidelijk dat de regering te Londen Goffins benoeming als illegaal beschouwde 
en dat ze bovendien iedere administratieve en beschikkende bevoegdheid 
ontzegde aan de te Brussel actief zijnde leidende personen of organen van de 
Bank. 
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De reacties 
 
 Het nieuws sloeg in bezet België, zoals was te verwachten, in als een 
bom.  Verwarring en onzekerheid ontstonden in de leidende kringen van de 
Bank en van het land60.  Aan het koninklijke Hof werden de besluitwetten 
geïnterpreteerd als het startsein voor een ruimere campagne van de regering te 
Londen om iedere autonome machtsuitoefening in het bezette gebied te 
breken en om de eigen politieke invloed in België te versterken61.  In 
industriële kringen werd aan de besluitwetten door velen niet al te zwaar getild, 
ze werden beschouwd als een onnodige en ongepaste inmenging van de 
regering te Londen in het interne bestuur van bezet België62. 
 Ook in de Bank dachten sommigen met lichte voet over de maatregel 
heen te kunnen stappen.  In een nota, opgesteld op verzoek van het 
directiecomité te Brussel, meende de Juridische dienst zelfs naïefweg dat de 
regering te Londen met de besluitwet het Brusselse directiecomité een steuntje 
in de rug wilde geven63.  Met de nieuwe wet, zo dacht men, zou de Bank zich 
gemakkelijker kunnen onttrekken aan eventuele eisen van de Duitse bezetter 
om alle gouddepots, die zich nog in onbezette gebieden bevonden, naar België 
te doen repatriëren.  Tegelijkertijd zouden de autoriteiten te Londen, namelijk 
de regering en de Bank, de handen vrij krijgen om het proces tegen de Banque 
de France met goed gevolg door te zetten.  Toch was het directiecomité niet 
helemaal gerust over de inhoud en de toon van de radiotoespraak van Gutt.  
Vooral niet nadat Smeers had doen opmerken dat de beslissing van 6 juli 1940 
om de zetel van de Bank terug naar Brussel over te brengen nooit in het 
Staatsblad was verschenen en bijgevolg voor de wet als ongeldig moest worden 
beschouwd.  Dit hield ook in dat de beslissing van 15 mei 1940, die bepaalde 
dat de zetel van de Bank in oorlogstijd moest gevestigd worden daar waar de 
regering zich bevond, nog altijd van kracht was64. 
 Het directiecomité besloot daarom meester Marcq, advocaat bij het Hof 
van Cassatie, te raadplegen.  Meester Marcq was op 1 december 1941 klaar met 
een uitvoerig advies65.  Hij ging uit van de overtuiging dat de zetel van de Bank 
in juli 1940 rechtsgeldig van Mont-de-Marsan opnieuw naar Brussel was 
overgebracht.  De beslissing van de algemene raad van 15 mei 1940 om de 
zetel te vestigen daar waar de regering zou verblijven, impliceerde, volgens 
Marcqs opvatting, geen sluiting van de Bank in bezet België.  De Bank was, 
met de goedkeuring van de Belgische regering in onbezet Frankrijk, naar 
Brussel teruggekeerd, zodat het directiecomité de beslissing van 15 mei 
rechtsgeldig kon annuleren, in tegenspraak met wat Gutt in zijn radiotoespraak 
beweerd had66.  Voorts erkende meester Marcq de rechtsgeldigheid van 
Goffins benoeming tot gouverneur, opnieuw in tegenspraak met Gutts 
bewering.  De benoeming door secretaris-generaal Plisnier was conform met 
de overdracht van ministeriële bevoegdheid aan de secretarissen-generaal door 
de wet van 10 mei 1940, en respecteerde volledig de voorwaarden die moesten 
worden vervuld om die bevoegdheid wetmatig uit te oefenen. 
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 Meester Marcq onderzocht tegelijkertijd de draagwijdte van de twee 
besluitwetten van 27 november 194167.  Die waren, naar zijn mening, 
rechtsgeldig uitgevaardigd en hadden bijgevolg kracht van wet.  Vanaf 
27 november was Goffin bijgevolg geen gouverneur meer van de Bank en trad 
Theunis in zijn plaats.  Vanaf die datum was de zetel van de Bank ook 
overgebracht van Brussel naar Londen.  De besluitwet tot reorganisatie van de 
Bank voorzag echter, volgens Marcq, niet in een sluiting van de Bank in 
België68.  Ze zette ook de vier directeurs, Ingenbleek, Goffin, Berger en Van 
Nieuwenhuyse niet af.  Wel hadden de directeurs geen macht meer om 
administratieve beslissingen te nemen en beschikkende maatregelen te treffen.  
Hun bevoegdheid viel thans onder artikel 1375 van het burgerlijk wetboek, 
waardoor hun activiteiten in overeenstemming moesten worden gebracht met 
wat verwacht werd van zorgvuldige en toegewijde zaakwaarnemers69. 
 Het directiecomité sloot zich aan bij het advies van meester Marcq en 
besloot op post te blijven.  Zo niet, zou het, naar zijn opvatting, na de oorlog 
van desertie beschuldigd kunnen worden70.  Naar de Duitse bezetter toe zette 
het comité daarom zijn activiteit gewoon verder: ‘Goffin betrachtete sich nach wie 
vor als der rechtmäszige Gouverneur’, merkte Hofrichter op71.  De Duitse 
bankcommissaris von Becker dacht dat het moment gekomen was om een 
breuk met de Bank in Londen te forceren.  Hij trachtte het directiecomité te 
overhalen om aan de Federal Reserve Bank te New York te laten weten dat 
Theunis, Baudewyns en Ansiaux geen deel meer uitmaakten van de Bank.  Het 
directiecomité weigerde op dit verzoek in te gaan.  Het stelde dat alleen de 
algemene vergadering bevoegd was om een dergelijke beslissing te nemen72. 
 Galopin en de beperkte kring van leidende bankiers waren duidelijk 
meer op hun ‘qui vive’ dan het directiecomité.  Welke concrete en correcte 
draagwijdte moest er aan de besluitwetten worden toegekend? Om hierin een 
beter inzicht te verwerven trachtte Galopin in verbinding te komen met de 
regering te Londen.  Bemelmans, directeur van de Société Générale de 
Belgique, had een reispaspoort voor Zwitserland gekregen en zond van daaruit 
in december 1941, op Galopins verzoek, een telegram naar Gutt om uitleg te 
vragen over de maatregelen van 27 november73.  Gutts radioboodschap had 
grote beroering verwekt in België, zegde het telegram, maar het was zeer 
moeilijk om de bedoelingen te evalueren, die achter de maatregelen 
schuilgingen.  Waren de wetten slechts bedoeld om het proces te New York 
een steviger juridische basis te geven of was het echt menens met de genomen 
beslissingen? Moesten gouverneur Goffin en secretaris-generaal Plisnier 
ontslag nemen? Moest de Bank te Brussel en moesten haar agentschappen in 
heel België worden gesloten? De groep rond Galopin en ook andere leidende 
figuren in het zakenleven en in de overheidsbesturen wensten de richtlijnen 
van de regering te volgen, benadrukte het telegram, maar ze hadden daarom 
meer toelichtingen willen krijgen over de juiste toedracht van de zaak. 
 Op 10 januari 1942 verzond Gutt via de Britse ambassade zijn 
telegrafisch antwoord aan Bemelmans74.  Uit de tekst bleek duidelijk dat de 
vrijwaring van de gouddepots in het buitenland een belangrijk motief vormde 
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bij het uitvaardigen van de besluitwetten.  Ook de noodzaak om Belgiës 
juridische positie te verstevigen in het proces te New York tegen de Banque de 
France speelde een doorslaggevende rol.  Ten slotte meende de regering dat de 
besluitwetten haar imago als actief lid in het kamp van de geallieerden zouden 
ondersteunen. 
 Gutt ging echter nog heel wat verder in het toelichten van de 
besluitwetten.  Het terugbrengen van de zetel van Mont-de-Marsan naar 
Brussel was onwettig geweest, beweerde hij in zijn antwoord, zoals ook de 
benoeming van Goffin tot gouverneur door secretaris-generaal Plisnier.  
Voorts was er het betreurenswaardige interview van Goffin in het dagblad Le 
Soir.  Goffin moest zich daarom terugtrekken als gouverneur.  Over Plisnier 
wilde Gutt zich niet definitief uitspreken, maar dat Plisnier enkele grove 
vergissingen had begaan stond buiten kijf.  Ook over een sluiting van de Bank 
wenste Gutt geen eenduidig oordeel te formuleren, maar wellicht kon de Bank 
overwegen haar activiteiten af te bouwen en een beroep te doen op een ander 
emissie-instituut, zoals dit tijdens de Eerste Wereldoorlog was gebeurd.  De 
directeurs van de Bank, inclusief Goffin, mochten aanblijven, maar konden als 
directiecomité geen bestuursmacht meer uitoefenen.  Gutt vroeg ten slotte nog 
Smeers clandestien naar Londen te doen overkomen om hem te helpen bij de 
organisatie van zijn administratie75. 
 De Britse diplomatieke instanties namen geen voldoende voorzorgen 
om Gutts telegram op een veilige manier aan Bemelmans te bezorgen.  
Bemelmans ontving het telegram in volle vergadering met zijn Duitse 
gesprekspartners in een Zwitserse bank.  Hij voelde duidelijk dat de Duitsers 
iets verdachts hadden opgemerkt en hem wellicht van spionage verdachten.  
Hij vernietigde daarom het document en deelde de inhoud, bij zijn terugkeer te 
Brussel, mondeling aan Galopin mee.  Uit schrik voor de Duitsers, kwamen 
Galopin en Bemelmans overeen het bestaan van het telegram volledig geheim 
te houden.  Dit is de reden waarom Galopin, hoewel hij wist hoe belangrijk de 
boodschap van Gutt was, nooit expliciet melding heeft gemaakt van het 
telegram aan Goffin en nooit contact heeft gezocht met Smeers76. 
 Galopin ondernam wel pogingen om de houding van de Bank meer te 
stroomlijnen met de politieke besluitvorming van de regering te Londen.  Hij 
was van oordeel dat het probleem van de gouddekking, dat, zoals hoger al 
gezegd, begin 1942 zeer acuut was geworden77, op een of andere manier moest 
worden opgelost.  Wellicht was dit het geschikte moment, zo meende Galopin, 
om de houding van de Bank in de juiste richting te stuwen.  Hij nodigde met 
dit doel Goffin in de loop van februari 1942 verschillende malen uit om samen 
met hem van gedachten te wisselen.  Tijdens deze persoonlijke gesprekken 
plaatste Galopin de kwestie van de gouddekking in de ruimere context van 
Gutts radioboodschap van 28 november, waarin de geldigheid van Goffins 
benoeming werd betwist en het ongenoegen over Goffins interview in het 
dagblad Le Soir ter sprake was gekomen.  Zou de kwestie van de gouddekking 
wellicht geen goede gelegenheid zijn om de activiteit van de Bank af te 
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bouwen, en wat Goffin zelf betrof, om eventueel als gouverneur van de Bank 
en als voorzitter van de Emissiebank terug te treden? 
 Galopin kwam bovendien terug op de vraag wat de eigenlijke motieven 
van de regering in Londen geweest waren om tot zo’n diepgaande 
veranderingen over te gaan.  Volgens Galopin ging het niet in de eerste plaats 
om het proces over het goud in New York.  Dit probleem was grotendeels 
opgelost door de oorlogsverklaring van de Verenigde Staten aan de 
asmogendheden.  Als er hogere belangen in het spel waren, dacht Galopin dat 
het vooral een kwestie van autoriteit was: ‘Le Gouvernement de Londres et 
spécialement Mr. Gutt ont voulu affirmer solennellement leur autorité sur le pays et les 
institutions nationales.  Pour eux c’est une question de prestige’ 78.  Goffin verklaarde 
zich bereid de instructies van de regering in de mate van het mogelijke op te 
volgen.  Tot een ontslag als gouverneur was hij echter niet te bewegen: het zou 
de bezetter de vrije hand geven om, in navolging van wat hij in Nederland had 
gedaan, een Belgische ‘Rost van Tonningen’ te benoemen.  Wel zegde Goffin 
aan Galopin toe zijn gouverneurschap als louter ‘zaakwaarnemend’ te blijven 
uitoefenen79. 
 In de loop van februari 1942 verdedigde Galopin zijn standpunt ook 
met nadruk in de beheerraad van de Emissiebank.  De Bank moest, naar 
Galopins opvatting, haar emissie stopzetten, zodat ze haar activiteit kon 
afslanken.  Hierdoor zou ze handelen naar de geest van de besluitwetten van 
27 november 1941, waarvan ze vanuit Bazel, via de BIB, een kopie had 
toegestuurd gekregen.  Ze zou tegelijkertijd ook handelen naar de geest van de 
radiotoespraak van Gutt op 28 november.  Indien nodig, zo ging Galopin 
verder, zou de Emissiebank de uitgifte van nieuwe biljetten op zich kunnen 
nemen.  De Munck, Colin, Bekaert en Peltzer sloten zich bij dit standpunt aan.  
De andere leden van de beheerraad, een meerderheid van de regenten, en de 
leden van de directiecomités in het bijzonder, volgden echter niet.  Volgens 
hen moest een dubbele geldomloop kost wat kost worden vermeden: het was 
een doorslaggevend argument om de suggestie van Galopin af te wijzen. 
 De discussie van februari liet echter sporen na in de leidende organen 
van de twee instellingen: ‘un malaise règne au sein de nos conseils.  On parle d’une crise 
de la Banque et de la nécessité de mettre celle-ci en veilleuse’, schreef vice-gouverneur 
Ingenbleek op 10 april 194280.  Hij besloot daarom het advies in te winnen van 
Hayoit de Termicourt, advocaat-generaal in het Hof van Cassatie.  Moesten de 
Belgische monetaire en financiële autoriteiten, in het licht van de recente 
gebeurtenissen, in functie blijven of was een ontslag aangewezen? Een 
onderhoud volgde op 18 april 1942.  Het advies van de hoge magistraat was 
duidelijk: hij keurde de houding van de Bank in haar reacties op de 
gebeurtenissen goed en zag geen reden tot het nemen van ontslag81.  Intussen 
had Pinsart, directeur bij de Belgische Spoorwegen, verslag uitgebracht aan het 
directiecomité over zijn recente reis naar onbezet Frankrijk.  Pinsart had er 
gesproken met zes oud-ministers van de regering-Pierlot.  Ze waren unaniem 
in hun overtuiging dat de regering met de besluitwetten van 27 november een 
loutere gelegenheidsmaatregel had getroffen met het oog op het versterken van 
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haar politieke situatie te Londen en van haar juridische positie te New York82.  
Oud-minister Carton de Wiart had vanuit Vichy een analoge interpretatie 
doorgegeven83. 
 A.-E. Janssen had als vertegenwoordiger van het Rode Kruis in België 
van de Duitse autoriteiten toelating gekregen naar Zwitserland te reizen om 
daar te onderhandelen over een mogelijke bevoorrading voor België.  Op 
18 april 1942 werd hem daar, via de Belgische Ambassade, een brief 
overhandigd van Gutt, gedagtekend 28 februari 1942.  Gutt had echter de 
onvoorzichtigheid begaan een kopie van zijn brief naar Radiguès te Vichy te 
sturen.  De Duitsers hadden de kans gezien er een afschrift van te maken en 
het aan de Brusselse Gestapo door te geven.  Bij zijn terugkeer in België werd 
Janssens aanhouding overwogen, maar gelukkig niet uitgevoerd84. 
 De inhoud van Gutts brief aan A.-E. Janssen lag in dezelfde lijn van het 
telegram aan Bemelmans.  Janssen beantwoordde de brief via de ambassadeur 
zowel mondeling als in een korte geschreven nota.  Hij verklaarde dat zijn 
collega’s en hijzelf de aanstelling van Theunis tot Gouverneur en de 
overbrenging van de maatschappelijke zetel van Brussel naar Londen volledig 
konden onderschrijven, vooral met het oog op het proces te New York.  In 
Belgische leidende kringen was men echter van mening dat de regering de zaak 
niet op de spits moest drijven.  Er leefden 8 miljoen Belgen in het bezette 
gebied en die hadden nood aan een Nationale Bank en aan een gouverneur.  
De gouverneur was trouwens in juli 1940 door Gutt naar België teruggestuurd 
en ‘het is niet omdat Georges Janssen vroegtijdig gestorven is dat de functie 
van gouverneur hem in het graf is gevolgd’.  A.-E. Janssen zag in een dubbele 
gouverneursfunctie trouwens geen echt probleem.  Er was nu een gouverneur 
voor de onbezette gebieden, die niet in contact kon komen met de gouverneur 
in de bezette gebieden.  Deze laatste had slechts de bevoegdheid van een 
zaakwaarnemer en wenste zich helemaal niet in te laten met aangelegenheden 
van de Bank in de onbezette gebieden.  Bij het beëindigen van de oorlog 
zouden beide gouverneurs de leeftijdsgrens hebben bereikt en zou het 
probleem van de dubbele functie vanzelf worden opgelost85. 
 A.-E. Janssen zocht Goffin op om hem de juiste toedracht van de 
Londense besluitwetten mee te delen.  Dit gebeurde tijdens een persoonlijk, 
vertrouwelijk gesprek.  Er werd beslist het contact met Londen, uit 
veiligheidsoverwegingen, voor derden volledig geheim te houden.  Tijdens het 
gesprek verklaarde Goffin zich met de opvatting van A.-E. Janssen, 
aansluitend bij het advies van meester Marcq, te kunnen verenigen.  Hij 
beschouwde zichzelf, samen met zijn collega’s van het directiecomité, nog 
slechts als zaakwaarnemers van de Bank in bezet België.  Wel vond hij het niet 
opportuun om formeel als gouverneur ontslag te nemen.  Hij was overtuigd 
dat de Duitse autoriteiten hiervan gebruik zouden maken om in zijn plaats een 
gouverneur van hun keuze te benoemen.  Een dergelijke benoeming zou het 
land grote schade berokkenen, zoals het voorbeeld van Nederland had 
bewezen86.  Goffin had dan ook beslist om, naar de bezettende autoriteiten 
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toe, zich als gouverneur te blijven handhaven.  A.-E. Janssen kon met die 
houding instemmen87. 
 In de algemene vergadering van de Bank op 23 februari 1942 waren de 
besluitwetten van 27 november 1941 vanzelfsprekend ook uitvoerig ter sprake 
gekomen88.  Van Dieren meende dat de Bank nu klare wijn moest schenken: ze 
kon geen twee heren dienen.  De zetel van de Bank was, volgens zijn 
redenering, destijds rechtsgeldig naar Brussel teruggebracht en Goffin was na 
Janssens overlijden wettig benoemd geworden tot gouverneur.  Gezien vanuit 
die situatie moesten Theunis, Baudewyns en Ansiaux uit hun functies worden 
ontzet.  Goffin kon zich behendig uit de slag trekken door te stellen dat de 
Bank in Brussel nooit officieel op de hoogte was gebracht van de besluitwetten 
van 27 november 1941 en dat ze er dus niet op kon reageren89. 
 Het probleem manifesteerde zich echter scherper met het oog op de 
volgende algemene vergadering van 31 augustus 1942.  Op dat moment 
vervielen de mandaten van Theunis en Baudewyns: om hun mandaten te 
kunnen behouden, moesten ze volgens de statuten door de algemene 
vergadering worden herkozen.  Hetzelfde gold voor de mandaten van de 
regenten Kreglinger en Laloux en voor de mandaten van de censoren 
Loontjes, De Wandre en Van Dievoet. 
 Naar de opvatting van het directiecomité kon het probleem onmogelijk 
opgelost worden binnen het kader van de besluitwetten van 27 november 
194190.  Een verwijzing naar de besluitwetten zou immers de werking van de 
algemene vergadering onmogelijk maken.  Van herverkiezingen zou in 
dergelijke omstandigheden geen sprake meer zijn.  De Duitse autoriteiten 
zouden van de gelegenheid gebruik maken om zelf tot benoemingen over te 
gaan. 
 Toch wenste de Bank zich te informeren over hoe de mandatarissen zelf 
stonden tegenover een herbenoeming.  Volgens baron van der Elst had 
Theunis voor zijn vertrek in blanco zijn ontslag ingediend voor al zijn 
beheersmandaten.  Janssen had destijds geen rekening gehouden met het 
blanco ontslag van Theunis als regent van de Bank, omdat Theunis, volgens de 
gouverneur, op missie was uitgestuurd door de regering en door de Bank.  Het 
feit dat Theunis nu tot gouverneur was benoemd door de regering in Londen, 
impliceerde niet dat zijn mandaat van regent niet kon worden hernieuwd.  
Waarschijnlijk zouden de Duitse autoriteiten moeilijkheden maken over een 
herbenoeming van Theunis en ook over die van andere regenten.  Van der Elst 
raadde de Bank aan om de zaak niet op de spits te drijven, maar zoveel 
weerstand te bieden, tot de bezetter zijn laatste wapen moest boven halen, 
namelijk een formeel bevel. 
 Ook Albert Kreglinger, hoewel in het buitenland, zou zeker, volgens 
zijn zoon, zijn mandaat hernieuwd willen zien.  Indien echter de herbenoeming 
van Kreglinger gelijk zou geschakeld worden met die van Theunis, en dus 
negatief bekeken, dan zou Albert Kreglinger waarschijnlijk verkiezen een 
vervanger voor de duur van de oorlog in zijn plaats benoemd te zien.  Regent 
Laloux verklaarde dat hij zich volledig naar de instructies van Gutt wilde 
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schikken en dat hij daarom over zijn herbenoeming nog even wilde nadenken.  
Censor Van Dievoet wilde zijn mandaat behouden.  Hij was helemaal niet 
onder de indruk van de toespraak van Gutt op de radio.  Hij was wel bereid 
zijn ontslag in te dienen, indien hij er zeker van kon zijn dat iemand uit Leuven 
in zijn plaats zou worden benoemd, en niet iemand uit een ongewenste hoek.  
Daar hij hiervoor geen garanties kon krijgen, wilde hij graag zijn mandaat 
hernieuwd zien.  Hij legde er de nadruk op dat het voor censoren wel 
belangrijk was de nodige informatie over de algemene politiek van de Bank te 
krijgen, iets wat tot nu toe niet altijd het geval was geweest91. 
 Als oplossing werd het status quo voorgesteld: de herverkiezing zou 
beperkt worden tot alle personen, die wegens hun aanwezigheid in België de 
mogelijkheid hadden hun mandaat effectief uit te oefenen.  De mandaten van 
de anderen zouden vacant blijven.  Het directiecomité was zich bewust 
hierdoor tegen de statuten te handelen, daar statutair alle mandaten moesten 
worden ingevuld.  Het was ervan overtuigd dat de uitzonderlijke oorlogs-
omstandigheden als een valabel excuus voor het breken van de regels konden 
worden aangevoerd.  Meester Marcq verklaarde zich akkoord met het voorstel, 
op voorwaarde dat alle herkozen mandaathouders enkel zouden handelen als 
zaakwaarnemers.  Voorts meende hij dat het aantal effectief bezette mandaten 
nog steeds voldoende was om, statutair gezien, rechtsgeldig te kunnen 
vergaderen92. 
 Het voorstel van het directiecomité werd door de algemene vergadering 
goedgekeurd met 158 stemmen voor, één stem tegen en één onthouding.  In 
feite was het een bedachtzame en handige oplossing.  De mandaten van 
Theunis, Baudewyns en Kreglinger bleven, wegens hun verblijf in het 
buitenland, vacant.  De Bank te Brussel had er dus voor gezorgd dat de in het 
buitenland residerende leden hun mandaten niet verloren zagen gaan.  Ze 
werden ook niet effectief herkozen.  Dit was dan weer een zekere 
tegemoetkoming aan de eisen van de Duitse autoriteiten, die de betrokkenen 
hadden willen uitsluiten93.  Een schoolvoorbeeld van een Belgisch compromis? 
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Hoofdstuk 16 
 

HET  PROCES  TEGEN  DE  
BANQUE  DE  FRANCE  TE  NEW  YORK 

 
 
 
 ‘Il me paraît opportun de poursuivre la conclusion d'un arrangement amiable, 
 qui permettrait d'arrêter le procès en cours ..., de mettre un terme 
 aux débats et d'éviter la condamnation à peu près certaine de la 
 Banque de France par le tribunal américain ’ 
 (P. Cathala, Frans minister van Financiën, 
 aan Banque de France, 09.10.1942) 
 
 
 
 
De aanzet 
 
 In hoofdstuk 11 werd uiteengezet hoe Kauch op 26 januari 1941 vanuit 
Toulouse een telegram naar New York stuurde, waarin hij Theunis, 
gevolmachtigd minister in de Verenigde Staten, op de hoogte bracht van de 
overbrenging naar Duitsland van het aan de Banque de France toevertrouwde 
Belgische gouddepot.  In niet zeer heldere taal liet hij Theunis weten dat het nu 
aan hem was om in New York een actie te ondernemen tegen de Banque de 
France.  Waarom de instructies aan Theunis niet meer expliciet waren, waarom 
niet duidelijk werd vermeld wie de opdrachtgever was, blijven tot nu toe 
onopgeloste vragen.  Dacht Kauch dat zijn bericht door de Duitsers zou 
worden onderschept en sprak hij daarom in verhulde taal?  Mogelijk.  Waarom 
in New York?  Dit is niet verwonderlijk, daar de Banque de France onder 
dossier bij de Federal Reserve Bank te New York een deel van haar monetair 
goud had gedeponeerd, wat mogelijkerwijze een garantie zou kunnen vormen 
voor het aan de vijand door de Fransen overgedragen Belgische goud.  Indien 
er actie moest worden gevoerd, kwam bijgevolg New York bij voorkeur in 
aanmerking1. 
 Er moest nu beslist worden welke concrete actie er zou worden 
gevoerd: een proces inspannen tegen de Banque de France of een dreigen met 
een bewarend beslag als drukkingsmiddel om tot een minnelijke schikking te 
komen?  Uit de diverse briefwisselingen wordt de indruk gewekt dat de vrij 
vage instructie van het telegram vooral leidde tot verwarring en tot 
verschillende interpretaties door Theunis te New York en door de Bank en de 
Belgische regering te Londen2.  Baudewyns en Ansiaux wensten in feite geen 
gerechtelijke confrontatie met de Banque de France en vermoedden dat dit 
ook niet in de bedoeling van Janssen lag.  Een proces was in ieder geval een 
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hoogst ongebruikelijke manier om meningsverschillen tussen Europese 
centrale banken op te lossen. 
 Toen Baudewyns in januari 1941 het plan opvatte om Ansiaux naar 
onbezet Frankrijk te sturen, was het aanvankelijk zijn bedoeling via deze 
indirecte weg het advies van Janssen in te winnen over het verzoek van de 
Engelse regering om Belgisch goud, dat door de Bank aan de Bank of England 
was toevertrouwd, te lenen.  De reis werd echter telkens opnieuw uitgesteld, 
tot Ansiaux begin februari 1941 de toestemming kreeg te vertrekken.  Op dat 
moment besloot Baudewyns dat Ansiaux  niet alleen het advies van Janssen 
zou kunnen inwinnen in verband met de goudlening maar ook de zeer netelige 
kwestie van het Belgische gouddepot aan de gouverneur zou kunnen 
voorleggen.  Ansiaux vertrok echter niet naar Frankrijk, maar wel naar 
Lissabon. Daar kwam hij, onder meer, in contact met Felix Cattier.  Deze wist 
hem te vertellen dat Janssen in volle onderhandelingen was met de Banque de 
France om tot een vergelijk te komen inzake de erkenning van haar 
verantwoordelijkheid voor het gouddepot en dat de vooruitzichten 
dienaangaande als gunstig mochten worden aangezien.  Dit was goed nieuws 
voor Baudewyns en Ansiaux, die ook voorstanders waren van een minnelijke 
schikking.  Zover stonden de zaken in maart-april 19413.  Dat een compromis 
van de baan werd geschoven en te New York toch een proces werd ingeleid, 
bewijst dat het te Londen niet de mensen van de Bank waren die de touwtjes in 
handen hadden, maar eerder Gutt en Theunis.  Deze beiden stuurden 
regelrecht aan op een confrontatie en beiden meenden hiervoor grondige 
redenen te hebben4. 
 Theunis had bij het neerleggen van de klacht, de toelating gekregen van 
de rechter te New York om het Franse goud, dat zich in de kluizen van de 
Federal Reserve Bank te New York bevond, onder bewarend beslag te doen 
plaatsen.  Het ging om een waarborg voor een bedrag van 256 miljoen dollar, 
namelijk 228 miljoen als equivalent voor de waarde van het door de Banque de 
France overgedragen Belgische goud aan de Reichsbank,  voorts de interesten 
à 6 procent op de totale waarde van het betwiste bedrag, ingaande vanaf 
17 juni 1940, en ten slotte de geraamde kosten voor het proces.  Op 6 februari 
verklaarde Theunis in een interview aan de New York Times dat de Banque de 
France op 17-18 juni 1940 niet had willen ingaan op een verzoek van de Bank 
om het contract van inbewaringgeving van het Belgische goud op te heffen. Ze 
had ook geweigerd het goud naar de Verenigde Staten te doen evacueren en, 
erger nog, ze had, tegen de uitdrukkelijke wil van de Bank in, het Belgische 
gouddepot aan de Reichsbank uitgeleverd5. 
 Toen de Banque de France op 7 februari via de Pariser Zeitung, het 
nieuws van de actie te New York vernam, stopte ze onmiddellijk, zoals in 
hoofdstuk 11 is uiteengezet, de aan de gang zijnde besprekingen met Kauch.  
De Boisanger stelde minister Bouthillier op de hoogte van de situatie en zond 
hem ook een kopie van Janssens brief van 5 februari, waarin deze laatste de 
Conventie van Wiesbaden en het aanvullende protocol als onaanvaardbaar 
verwierp.  Janssen meende echter uit het protocol te mogen afleiden dat de 
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Banque de France het standpunt van de Bank inzake het gouddepot deelde.  
Meer nog,  hij stelde het impliciet in zijn brief voor alsof, wat er ook intussen 
was gebeurd, de zaak toch nog op een collegiale manier kon worden opgelost.  
Janssens brief en Kauchs onderhandelingen stonden echter haaks op wat er in 
New York werd beraamd6. 
 In een nota van Jean Sancery, hoofd van de dienst Contentieux te Parijs, 
die Martial op 27 februari te New York ontving, betwistte de Banque de 
France, hierin gesteund door het ministerie van Financiën, de door de Bank 
ingeleide gerechtelijke actie op grond van drie argumenten7.  In de eerste plaats 
beweerde ze dat de Belgische regering en het agentschap van de Bank te 
Londen niet bevoegd waren om een proces in te leiden.  De Britse en 
Amerikaanse overheden hadden de Belgische regering en het agentschap van 
de Bank te Londen wel ‘erkend’,  maar er was geen duidelijke rechtsgrond 
aanwezig, noch voor de regering om als ‘wettige regering’ te worden erkend, 
noch voor het agentschap van de Bank te Londen om zich ‘de Nationale Bank 
van België’ te noemen.  De zetel van de Bank was sinds juli 1940, en met 
goedkeuring van de wettige Belgische regering, terug naar Brussel overge-
bracht. Volgens de statuten kon uitsluitend de gouverneur of, bij ontstentenis, 
de vice-gouverneur, bewarende beslissingen nemen in naam van de Bank en 
beiden waren nu in Brussel.  Het agentschap van de Bank in Londen was 
bijgevolg onbevoegd om een gerechtelijke actie te voeren in New York. 
 Ook volgens de vigerende wetgeving van de Staat New York  was het 
agentschap van de Bank te Londen onbevoegd om een proces in te spannen.  
Een buitenlandse onderneming kon immers tegen een andere buitenlandse 
onderneming alleen een dergelijk actie voeren, indien een van beide een 
economische bedrijvigheid uitoefende in de Staat New York.  Dit was hier niet 
het geval. Ten slotte, argumenteerde de Banque de France, was de klacht als 
zodanig niet gefundeerd.  De Banque de France had niet ‘geweigerd’ op 18 juni 
1940  het contract van inbewaargeving op te heffen, het was haar nooit 
‘formeel’ gevraagd. Daarenboven had ze steeds verklaard, en ze was nog altijd 
bereid te verklaren, dat ze zich verantwoordelijk bleef beschouwen voor het 
Belgische gouddepot, zelfs al was het op dit ogenblik aan de Reichsbank 
toevertrouwd in de vorm van een inbewaargeving in ondergeschikte vorm. De 
Banque de France zou in ieder geval het depot onmiddellijk aan de Bank 
restitueren, wanneer ze daartoe officieel werd verzocht door de wettig erkende 
vertegenwoordigers van de Bank en wanneer ze daartoe de concrete 
mogelijkheden kreeg. Volgens de Banque de France was er dus geen enkele 
reden tot een gerechtelijke vervolging8. 
 Theunis besloot een topadvocaat te engageren om de Franse 
argumenten van antwoord te dienen.  Hij koos John Foster Dulles, op dat 
ogenblik een senior partner van het bekende advocatenbureau Sullivan & 
Cromwell.  Dulles had voor de Eerste Wereldoorlog aan de Parijse universiteit 
gestudeerd en zou na de Tweede Wereldoorlog, onder Eisenhowers 
presidentschap, tot Secretary of State worden benoemd9.  Theunis had hem leren 
kennen onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog in de Commissie voor de 
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Herstelbetalingen te Parijs, waarin Dulles zetelde als junior lid van de 
Amerikaanse delegatie en waarin Theunis de Belgische delegatie leidde.  
Theunis had toen al Dulles’ talenten leren waarderen en zag in hem een 
uitstekende verdediger van de Belgische belangen.  Theunis liet ook Ansiaux 
vanuit Lissabon naar New York overkomen om Dulles te assisteren bij het 
samenstellen van het dossier en om het verloop van het proces van nabij te 
volgen.  Ansiaux zou tot september 1941 in New York verblijven. 
 De Banque de France, van haar kant, wendde zich tot het eveneens 
gereputeerde advocatenkantoor Coudert Brothers en C°.  Aanvankelijk toonde 
het kantoor zich terughoudend om de zaak op zich te nemen. De partners 
zagen in de uitlevering van het goud aan de Reichbank een contractbreuk, die 
moeilijk voor een Amerikaanse rechtbank te verdedigen zou zijn. Bovendien 
hadden de Amerikaanse pers en ook de publieke opinie zeer negatief 
gereageerd op het nieuws van de uitlevering. Een van de gebroeders Coudert 
tilde hier erg zwaar aan. Hij was senator van de Staat New York en in het 
vooruitzicht van de komende verkiezingen zag hij zijn naam niet graag in 
verband gebracht met een zaak, die zo scherp bekritiseerd werd. De  oudste 
partner, vader Coudert, een uitgesproken francofiel, had het laatste woord en 
accepteerde de opdracht van de Banque de France. Paul Fuller, neef en partner 
van de gebroeders Coudert, zou het dossier  opvolgen samen met  junior 
partner Doing10.  Sancery zou naar New York worden gestuurd, om samen 
met Martial de Banque de France te verdedigen voor de Amerikaanse 
rechtbanken. De Boisanger had op 4 maart voor beiden de nodige volmachten 
getekend11. 
 Sancery  vertrok op 15 maart 1941 per schip vanuit Lissabon naar New 
York met in zijn bagage de documenten die Martial nodig had voor de 
voorbereiding van het verdedigingsdossier.  De Portugese instanties hadden  
de Banque de France verzekerd dat het schip rechtstreeks naar New York zou 
doorreizen, maar het werd tijdens de overtocht door Engelse schepen naar een 
haven in de Bermuda-eilanden afgeleid, waar het twee dagen voor anker moest 
blijven.  De bagage van alle reizigers werd aan een scherpe controle van Britse 
agenten onderworpen.  Sancery besloot in alle haast een aantal vertrouwelijke 
documenten te vernietigen. Nog voor de agenten de hand legden op de overige 
papieren, wist Sancery  nog twee voor het proces essentiële documenten 
verborgen te houden. Hem werd trouwens gezegd dat alle voorlopig in beslag 
genomen papieren zouden nagestuurd worden naar zijn adres in New York.  
Daar is echter nooit iets aangekomen12.  Ansiaux zou na de oorlog beweren  
dat de agenten ’s nachts de documenten lieten fotograferen en de foto’s 
doorstuurden naar de British Intelligence Service en naar het State Department te 
Washington. Hoe het ook zij, Theunis werd effectief door een ambtenaar van 
het State Department ingelicht en kreeg inzage in de documenten.  Voor het 
vervolledigen van het dossier  was dit uiterst belangrijk: de documenten 
bevatten onder meer de lijsten met de juiste nummering van de goudstaven, 
die eigendom waren gebleven van de Bank, na de afstand van het Belgische 
goud aan de Banque de France  in de maanden mei-juni13. 
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 Op 7 april stelde Martial in zijn eerste pleidooi dat de Amerikaanse 
rechtbanken niet bevoegd waren voor het oordelen over een geschil tussen 
twee buitenlandse ondernemingen die geen van beide een economische 
bedrijvigheid in de Staat New York uitoefenden. Dulles waarschuwde Theunis 
dat de rechter dit argument wel eens als beslissend zou kunnen aanvaarden.  
Eerst liet hij onderzoeken of het houden van een rekening bij de Federal 
Reserve Bank en het uitschrijven van cheques via die rekening door de Banque 
de France als een zelfstandige financiële activiteit kon worden aangezien14.  
Wanneer hij hierover geen duidelijk uitsluitsel kon krijgen, adviseerde hij de 
Bank haar tegoed op de Banque de France af te staan aan twee inwoners van 
de Staat New York, die in naam van de Bank de restitutie zouden opvorderen 
van de Banque de France.  Gevolg gevend aan dit advies, stond de Bank op 
14 maart 1941 haar vordering af aan Daniel de Gorter en Henri Wild, beiden 
inwoners van de Staat New York.  Eerstgenoemde was voorzitter van de 
Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, de tweede was directeur van 
de Banque belge pour l’Etranger.  Op 24 april 1941 daagden de Gorter en Wild 
de Banque de France in eerste aanleg voor de Supreme Court of the State of New 
York, die zetelde in de hoofdstad Albany.  De eis beoogde de terugvordering 
van het Belgische gouddepot.  De Gorter en Wild vroegen tegelijkertijd een 
bewarend beslag te doen leggen op de tegoeden van de Banque de France bij 
de Federal Reserve Bank te New York.  De rechtbank reageerde gunstig op dit 
verzoek, zodat de volgende dag de sheriff van de Staat New York het 
bewarend beslag liet uitvoeren15. 
 Intussen had de Belgische regering besloten ook Gutt naar New York af 
te vaardigen om het proces van dichtbij te volgen. Van bij zijn aankomst in 
Manhattan zette hij een diplomatisch charmeoffensief in om de Amerikanen te 
overtuigen wie in deze zaak de bad guys en wie de good guys  waren.  Hij legde de 
pers uit dat de Banque de France het haar toevertrouwde Belgische gouddepot 
onrechtmatig aan Duitsland had afgestaan.  Wat eisten de Belgen?  Niets meer 
dan dat door proces te New York gerechtigheid zou geschieden en dat het 
Franse goud bij de Federal Reserve Bank zou getransfereerd worden naar het 
dossier van de Bank.  En wat daarna?  Gutt had plannen te over: het goud zou 
gebruikt worden om Belgische troepen in de Verenigde Staten uit te rusten met 
het oog op de bevrijding van ons vaderland.  Het zou in de onmiddellijke 
toekomst kunnen worden aangewend om de hongersnood in bezet België te 
voorkomen en last but not least  het zou aangewend kunnen worden om de 
Britse oorlogsinspanning te ondersteunen16. 
 Zover bij de pers en de publieke opinie.  Gutt, realpolitieker als hij was,  
toonde zich ook bereid om informeel te praten over mogelijke uitwegen, 
andere dan gerechtelijke acties.  Hij aanvaardde een uitnodiging voor een 
lunch, op voorstel van Dulles, met Fuller, de man van Coudert.  Het gesprek 
verliep vriendschappelijk. Gutt liet duidelijk verstaan dat België niet per se het 
rechtsgeding tot het bittere einde wilde doorzetten, maar dat het eventueel 
akkoord zou gaan met een minnelijke schikking, zolang de Bank hierdoor  
terug in het bezit zou komen van haar gouddepot17. 
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 Dit was een taal die Fuller graag hoorde.  Hij was ervan overtuigd dat 
een minnelijke schikking de enige uitweg bood voor een haast onvermijdelijke 
veroordeling, als de zaak ten gronde zou worden gepleit.  Na zijn gesprek met 
Gutt, zette hij dus alles in het werk om, in samenspraak met Martial en 
Sancery, een compromis tot stand te brengen.  Tijd was hier de enige 
bondgenoot.  Vandaar Fullers strategie om de bevoegdheid van de 
Amerikaanse rechtbanken keer op keer ter discussie te stellen en alle andere 
proceduremiddelen uit te putten, om toch maar de discussie over de grond van 
de zaak op de lange baan te kunnen schuiven.  
 Dit paste als een laatste stukje in de Boisangers puzzel.  Ook hij was 
voor een schikking à l’amiable, als dit het enige middel was om zijn instelling te 
vrijwaren voor een veroordeling, die haar imago in het buitenland een niet te 
schatten schade zou toebrengen.  Tijd was zeker een belangrijke factor.  Maar 
behalve het ter discussie stellen van de bevoegdheid van de Amerikaanse  
rechtbanken, wilde hij ook de vraag opwerpen of de aanklagers wel over de 
nodige bevoegdheden beschikten.  Fuller raadde dit tweede discussiepunt 
absoluut af.  Volgens hem zou de tegenpartij hiervan gebruik maken om door 
te gaan naar een pleidooi over de grond van de zaak.  Fuller drong er zelfs op 
aan dat Sancery zo vlug mogelijk de Verenigde Staten zou verlaten. Bleef hij 
nog langer te New York, dan zouden de rechters hem kunnen oproepen en 
hem vragen onder ede te getuigen over de inhoud van de documenten uit het 
Belgische gouddossier die hij in Frankrijk had doorgenomen.  Een dergelijk 
getuigenis zou de strategie van de verdediging  op losse schroeven zetten en 
een desastreus effect sorteren op het verloop van het proces.  Sancery keerde 
op 12 april naar Frankrijk terug18. 
 Zo lang mogelijk uitstellen om over de inhoud van de zaak te pleiten, 
was het credo van de verdediging. Het werd een juridisch steekspel dat 
maanden aansleepte.  Nu de bevoegdheid van de Amerikaanse rechtbank niet 
meer kon aangevochten worden op grond van het feit dat geen van beide 
partijen in de Verenigde Staten een economische bedrijvigheid uitoefende - de 
Gorter en Wild die als aanklagers optraden, waren beide Amerikaanse burgers - 
greep Fuller naar een nieuw procedurepunt.  Hij stelde dat, volgens het 
contract van inbewaargeving van het goud, uitsluitend de Parijse rechtbanken 
bevoegd waren om een geschil over dit contract te berechten.  Op 3 juli 
verwierp de Supreme Court dit Franse argument.  De Banque de France 
betwistte de uitspraak en maakte de zaak aanhangig bij de Appellate Division, een 
instantie van tweede aanleg bij de Supreme Court.  Die bevestigde op 
12 augustus 1941, met eenparigheid van stemmen, het in eerste aanleg 
uitgesproken vonnis.  Hierop inspelend vroeg de Banque de France 
toestemming aan de Appellate Division om de zaak, in derde aanleg, te mogen 
voorleggen aan de Court of Appeals.  Dit verzoek werd op 24 oktober, opnieuw 
met eenparigheid van stemmen, verworpen. 
 De Banque de France veranderde nu het geweer van schouder.  Op 
3 november 1941 legde ze de Appellate Division een aantal conclusies voor, die 
tot doel hadden de bevoegdheid van de Supreme Court of the State of New York te 
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betwisten.  Die conclusies werden verworpen.  Op 10 november vroeg ze een 
verlenging van uitstel (prolongation of delay) aan voor het weerleggen van de 
aanklacht tegen haar.  De Appellate Division weigerde die verlenging toe te staan.  
De Banque de France richtte zich dan, op 17 november, tot hoofdrechter 
Lehman om de gevraagde verlenging te verkrijgen.  Ook die weigerde.  De 
Appellate Division en de hoofdrechter kwamen echter de volgende dag terug op 
hun beslissing van respectievelijk 10 en 17 november.  Ze erkenden een 
procedurefout en stonden op 18 november toch een verlenging van uitstel toe.  
Dezelfde dag nog ging de Banque de France in beroep bij de Court of Appeals 
tegen het vonnis van 3 november dat een verzoek tot beperking van de 
bevoegdheid van de Amerikaanse rechtbanken had verworpen19. 
 Parallel met zijn strategie om door middel van juridische speerpunt-
technologie het verloop van het proces op de lange baan te schuiven,  bleef 
Fuller werken aan een oplossing à l’amiable tussen beide banken.  In juni-juli 
1941 had hij al een tekst klaar, waarmee zijn cliënt, de Banque de France, en 
ook het ministerie van Financiën, akkoord konden gaan20.  Dit was zeker geen 
eenvoudige opgave geweest. De Banque de France verklaarde zich bereid het 
Belgische gouddepot te restitueren en dit onder garantie van haar gouddepot te 
New York. De restitutie zou vanzelfsprekend toevallen aan de ‘wettige’ 
vertegenwoordigers van de Bank en niet aan diegenen die te Londen 
‘beweerden’ de  wettige vertegenwoordigers te zijn21. 
 De Bank te Londen kon niet akkoord gaan met het voorstel. Ook 
Dulles vond het veel te vaag en, op zijn zachtst uitgedrukt, te kwetsend voor 
de vertegenwoordigers van de Bank te Londen.  Vanuit het standpunt van de 
Banque de France was het niet zo verwonderlijk dat ze bleef weigeren de Bank 
te Londen als de wettige Nationale Bank van België te erkennen.  Ze was op 
dat ogenblik vanuit Parijs nog steeds in onderhandeling met de zetel te Brussel 
om tot een vergelijk te komen22.  In oktober 1941 besloot de Banque de 
France zelfs, op aandringen van Kauch, het door Fuller uitgewerkte voorstel 
ter goedkeuring voor te leggen aan gouverneur Goffin. Het directiecomité van 
de Bank antwoordde, op advies van meester Marcq, geen bevoegdheid te 
hebben voor het nemen van bewarende maatregelen in onbezet gebied. Brussel 
kon bijgevolg niet ingaan op het Franse voorstel.  De Banque de France zag 
vanaf dat ogenblik het nut niet meer in om nog verder met Brussel te 
onderhandelen en wendde zich nu uitsluitend tot de regering en de Bank te 
Londen voor verdere pogingen tot toenadering. 
 
De Franse pogingen tot minnelijke schikking met de Bank te Londen 
 
 De Belgische regering  te Londen had op 27 november 1941 de 
besluitwet uitgevaardigd, die de benoeming van Goffin tot gouverneur van de 
Bank nietig verklaarde en Theunis in zijn plaats benoemde.  Verder stipuleerde 
de besluitwet dat de zetel van de Bank van Brussel naar Londen werd 
overgeplaatst.  Ze had vooral tot doel de positie van Baudewyns en Ansiaux te 
Londen en van Theunis te New York te versterken en hen hierdoor meer 
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slagkracht te geven in het proces tegen de Banque de France.  Statutair gezien, 
konden alleen de gouverneur of de vice-gouverneur van de Bank een 
gerechtelijke actie inleiden. Een argument waar de tegenpartij handig gebruik 
van maakte in haar pleidooien. Nog in november had Theunis aan Gutt 
gevraagd wanneer hij nu eindelijk de benoeming van Goffin zou annuleren, al 
was het maar met het oog op het proces.  Nu het zover was, schreef Gutt in 
zijn telegram van 10 februari 1942 aan Galopin: ‘(Je devais) apporter la preuve 
juridique que Theunis avait légalement le pouvoir d’engager l’action judiciaire.’ 23. 
 Fuller was niet bij de pakken gaan zitten, na zijn mislukte poging in de 
zomer van 1941 om tot een compromis te komen.  In november van hetzelfde 
jaar nam hij met Dulles opnieuw contact op om na te gaan of er toch geen 
regeling in die zin kon worden gevonden.  Dulles antwoordde dat hij hierover 
met zijn cliënt overleg zou plegen en bracht de Amerikaanse Treasury en het 
State Department hiervan op de hoogte24.  Van dan af zouden beide 
ministeries het verloop van het proces  op de voet blijven volgen25. 
 Het aangevraagde onderhoud tussen beide advocaten verliep uiteindelijk 
langs de telefoon en vond plaats op 12 december 194126.  Fuller, op advies van 
de Banque de France te Clermont-Ferrand, suggereerde opnieuw een concrete 
schikking.  De Banque de France bleef bereid door middel van een officieel 
document haar verplichting te erkennen om het in depot ontvangen goud te 
restitueren.  Ze bleef echter weigeren om onmiddellijk afstand te doen, ten 
gunste van de Bank, van het monetaire goud dat ze onder dossier hield bij de 
Federal Reserve Bank te New York.  De reden daartoe was het onzekere 
karakter, op dat ogenblik, van het juridische statuut van de Bank: moest het 
goud aan de Bank te Londen worden gerestitueerd of aan de Bank te Brussel?  
Juridisch gezien was het op dat ogenblik niet mogelijk hierover uitsluitsel te 
krijgen27.  De Banque de France beloofde daarom de restitutie te zullen 
uitvoeren, zodra de twijfel over het statuut van de Bank zou zijn opgeheven of, 
indien dit - gezien de oorlogsomstandigheden - niet mogelijk bleek, zou zij het 
einde van de vijandelijkheden afwachten.  In dit laatste geval zou de Banque de 
France het goud restitueren aan de instelling die op dat ogenblik door de 
Amerikaanse jurisprudentie als ‘de Bank’  werd erkend.  Ten slotte was de 
Banque de France ook bereid de restitutie te waarborgen op het goud dat ze bij 
de Federal Reserve Bank te New York onder dossier had. 
 Dulles bracht Theunis op de hoogte van het gesprek.  Volgens hem zou 
de Bank er goed aan doen te antwoorden dat ze het voorstel interessant vond 
en het daarom wilde onderzoeken.  Het voorstel speelde in het belang van de 
Bank: het legde de procedure immers niet stil en impliceerde tegelijkertijd een 
nieuwe erkenning door de Banque de France van de rechten van de Bank 28.  
Tegelijk adviseerde Dulles nu zelf om de gerechtelijke actie wat voor zich uit te 
schuiven.  Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 hadden 
de Verenigde Staten de oorlog verklaard aan de asmogendheden en hadden ze 
zich bij de westerse geallieerden aangesloten.  Er deden nu geruchten de ronde 
in Washington dat de Amerikaanse regering de activa van burgers en 
vennootschappen uit bezette landen zou blokkeren, eventueel confisceren.  Als 
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eerste argument werd aangevoerd dat het blokkeren moest gezien worden als 
een waarborg tegen mogelijke schade of mogelijke verliezen, die de 
Amerikaanse overheid of Amerikaanse burgers zouden lijden in de betrokken 
gebieden als gevolg van de intrede van Amerika in het kamp van de 
geallieerden (protective custody) 29. 
 Als tweede argument werd aangevoerd dat het niet blokkeren kon 
beschouwd worden als een discriminatie onder de geallieerde landen.  De 
Amerikaanse regering had destijds, met haar cash and carry maatregel, Groot-
Brittannië gedwongen al zijn goudreserves in eigen land en al haar activa in het 
buitenland te liquideren om de aankoop van oorlogsmateriaal te financieren: 
met die wapens verdedigde Groot-Brittannië niet alleen het eigen vaderland 
maar zou ze mettertijd ook de bezette gebieden bevrijden.  Het zou daarom 
niet billijk zijn tegenover Groot-Brittannië wanneer de regeringen, burgers en 
vennootschappen van de bezette gebieden vrij konden beschikken over hun 
activa in de Verenigde Staten en die niet zouden mede-engageren ter bevrijding 
van hun eigen grondgebied, terwijl de Britten dat wel hadden gedaan.  Dulles 
wees erop dat de geplande maatregel repercussies zou hebben op het geschil 
tussen de twee centrale banken.  Waarom?  Wilde de Amerikaanse president de 
discriminatie ten opzichte van Groot-Brittannië elimineren, dan zou het goud 
door België, geëist en verkregen, als Belgisch bezit geblokkeerd of 
geconfisceerd kunnen worden en was de vordering van de Bank op de Banque 
de France vervallen.  Had de restitutie nog niet plaatsgevonden, dan werd het 
goud als Frans goud geblokkeerd of geconfisceerd en behield de Bank haar 
tegoed op de Banque de France.  Het was dus voordelig voor de Bank, volgens 
Dulles, om te trachten de restitutie zo lang mogelijk uit te stellen30. 
 Tijdens dezelfde maand december 1941 liet Kauch via Parijs-Vichy-
Lissabon een boodschap doorgeven dat de Bank te Brussel aandrong op een 
minnelijke schikking tussen de Bank te Londen en de Banque de France: een 
proces moest tot elke prijs worden vermeden, stelde hij, daar de restitutie van 
het Luxemburgse goud door de Banque de France aan de Luxemburgse 
Spaarkas moeilijkheden kon meebrengen voor de Bank in haar actie van 
dagende partij31.  Nog in januari 1942 zou Kauch, via Carton de Wiart vanuit 
onbezet Frankrijk, zijn oproep tot minnelijke schikking en zijn waarschuwing 
met betrekking tot het Luxemburgse goud herhalen32.  Gutt en Pierlot 
begrepen de verwijzing naar het Luxemburgse goud niet goed, maar maakten 
er zich toch zorgen over33.  Ook Theunis nam de oproep ernstig en 
consulteerde Dulles.  Die herhaalde opnieuw dat het Franse voorstel tot 
minnelijke schikking moest worden overwogen. 
 Op 4 maart 1942 drong Theunis er dan ook bij Gutt op aan om de raad 
van Dulles op te volgen: de Bank, zo meende hij, moest aan de Banque de 
France antwoorden dat ze bereid was het Franse voorstel als basis te nemen 
voor een eventuele overeenkomst 34.  Gutt was niet gelukkig met Theunis’ 
suggestie.  Al vanaf het begin van de Franse pogingen tot toenadering in 
november 1941 had Gutt zich hard opgesteld.  Hij hield het toen al bij een 
overheveling van het Franse monetaire goud, dat zich bij de Federal Reserve 
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Bank te New York bevond, naar het goud onder Belgisch dossier.  Die 
overheveling moest bovendien worden uitgevoerd op een aparte Belgische 
rekening en niet op een gezamenlijke rekening: een aparte rekening zou het 
voordeel hebben dat alleen België na de oorlog de rekening kon deblokkeren35.  
Voorts liet Gutt, begin 1942, via A.-E. Janssen, aan de Bank in Brussel weten 
dat ze zich moest onthouden van ieder contact met de Banque de France, zelfs 
van ieder informeel contact, laat staan een poging tot minnelijke schikking: 
‘L’intervention de Kauch est un frein’ 36. 
 De Banque de France bleef echter hopen op een vergelijk en trachtte 
intussen het proces opnieuw te vertragen37.  Op 5 maart 1942 gaf de Court of 
Appeals of the State of New York toestemming om de kwestie van de competentie 
van de Amerikaanse rechtbanken voor te leggen aan de Supreme Court te 
Washington.  Twee dagen later richtte de Banque de France zich tot deze 
federale rechtbank met het verzoek de vonnissen van de Appellate Division en 
van de Court of Appeals van de Staat New York te verbreken38.  Intussen had ze 
op 17 maart bij de Appellate Division een nieuwe aanvraag tot verlenging van 
uitstel aangevraagd voor haar antwoord op de aanklacht van de Gorter en 
Wild.  Ze argumenteerde dat er nog geen uitspraak was in verband met haar 
verzoek bij de Supreme Court te Washington en dat voor een analoog proces te 
Albany in de Staat New York, met betrekking tot de Bank van Roemenië, een 
verlenging van uitstel was toegestaan.  Op het einde van de maand waren beide 
Franse acties op niets uitgelopen, zodat Dulles aan Theunis kon melden dat de 
tegenpartij haar antwoord op de aanklacht nu binnen tien dagen moest 
insturen en dat eindelijk kon worden gepleit over de grond van de zaak.  Gutt 
ontving het nieuws met grote voldoening.  Het verloop van de gebeurtenissen, 
zo schreef hij naar Theunis, bewees dat hij gelijk had gehad wantrouwig te zijn 
en dat hij goed had gedaan met het innemen van een onverzettelijk standpunt: 
‘ik wist dat een minnelijke schikking met de Banque de France moest worden uitgesloten, 
want ze heult met de regering van Pétain en Laval: dat wil zeggen dat ze volkomen is 
overgeleverd aan de tirannie van Hitler’ 39. 
 Het optimisme van Gutt leek uiteindelijk ietwat voorbarig.  In april 1942 
lanceerde de Banque de France een nieuwe campagne ter verdaging van het 
proces.  Verwijzend naar een rechtszaak, waarbij de Bank van Roemenië was 
betrokken, diende ze op 6 april bij de Supreme Court in Albany een verzoek in 
tot het lichten van het bewarend beslag op haar goud bij de Federal Reserve 
Bank te New York.  Nog dezelfde dag vroeg ze aan dezelfde rechtbank een 
nieuwe verlenging van uitstel voor het beantwoorden van de aanklacht door de 
Gorter en Wild, daar er nog geen uitspraak was gevallen over het lichten van 
het bewarende beslag.  Beide aanvragen werden opnieuw verworpen.  Op 
27 april tekende de Banque de France beroep aan bij de Appellate Division tegen 
de twee vonnissen, maar beide vonnissen werden bevestigd.  De volgende dag 
werd een herziening aangevraagd van de uitspraak over het verzoek tot 
verlenging van uitstel: ook die aanvraag werd verworpen40.  Einde juni kwam 
ten slotte nog de uitspraak van de Supreme Court te Washington: die viel 
eveneens uit in het voordeel van de Bank41.  De mogelijkheden tot een verdere 
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verdaging van een pleidooi ten gronde waren nu wel degelijk uitgeput.  
Intussen, op 5 mei 1942, had advocaat Fuller echter een nieuw Frans voorstel 
tot minnelijke schikking op tafel gelegd.  
 De Banque de France zou met dit voorstel nog een stap verder gaan dan 
haar compromisontwerp van het voorbije jaar.  Ze was bereid een bepaalde 
som in goud onder dossier bij de Federal Reserve Bank te New York als 
waarborg aan te houden ten gunste van de Bank. Ze verbond zich ook formeel 
om na ‘het staakt het vuren’ het gouddepot aan de Bank te restitueren. Waar - 
te New York, te Brussel of te Parijs - zou door de Bank te bepalen zijn. Tijdens 
de duur van het akkoord zou de Banque de France de vertegenwoordigers van 
de Bank te Londen erkennen als de wettige vertegenwoordigers van de 
instelling, maar enkel binnen het kader van genoemde operatie.  Ingeval van 
betwisting zou de zaak voorgelegd worden aan een Amerikaanse rechtbank.  
De Bank en ook de Gorter en Wild zouden als tegenprestatie de 
rechtsvervolging stopzetten en vragen het bewarend beslag op te heffen42. 
 Martial onderschreef Fullers voorstel volledig. De Banque de France 
was nog niet honderd procent overtuigd. Vooraleer het definitief goed te 
keuren, wenste ze nog eerst het advies in te winnen van meester Niboyet, 
professor aan de rechtsfaculteit van de universiteit te Parijs.  Deze laatste gaf 
de raad het voorstel te accepteren omdat het uiteindelijk meer voordelen dan 
nadelen inhield: ‘à la condition de l’envisager un peu cyniquement comme une ruse de 
guerre…, comme le seul moyen d’arrêter le procès et d’éviter une condamnation’ 43.  Na de 
goedkeuring van de Duitse overheid te Parijs, zette de directie het licht op 
groen voor Fuller en Martial44.  In Londen werd het voorstel vrij positief 
onthaald.  Zowel Dulles als Theunis gingen ook akkoord, beiden wensten 
uiteindelijk het einde van de tunnel te zien45.  Toch kwam er niets terecht van 
de verhoopte minnelijke schikking. Nieuwe moeilijkheden waren inmiddels 
opgedoken. 
 De Bank had haar vordering wel aan de Gorter en Wild afgestaan, maar 
in wezen bleef ze de eisende partij.  Zoals in het vorige hoofdstuk al 
uiteengezet, had het Amerikaanse Congres op 19 mei 1941 de wet n° 31 
goedgekeurd, waarbij in artikel 25 de verhoudingen werden geregeld tussen de 
Amerikaanse regering en de centrale banken in ballingschap.  Het artikel 
bepaalde dat de minister van Buitenlandse Zaken de bevoegdheid had om de 
personen aan te wijzen die in naam van de centrale banken konden beschikken 
over hun tegoeden bij de Federal Reserve Bank en bij enkele andere insured 
banks in de Verenigde Staten.  De aanwijzing zou geschieden op grond van een 
affidavit, gedeponeerd bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 
door de ministers van Justitie en Financiën van de betrokken landen  
 Spaak had al in juni 1941 een aanvraag te dien einde ingediend, maar die 
was niet ontvankelijk verklaard.  De Belgische regering te Londen had daarop 
niet verder gereageerd46.  In maart 1942, in het vooruitzicht van een pleidooi 
over de grond van de zaak, kwam de kwestie van het affidavit echter opnieuw 
aan de orde.  De tegenpartij en eventueel de rechtbank zouden immers het 
negatieve antwoord van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op 
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Spaaks aanvraag als een argument tegen de Bank kunnen gebruiken en op 
grond daarvan de bevoegdheid van de Bank te Londen voor het opvorderen 
van het goud betwisten.  Het legitimeren van de besluitwet van 27 november 
1941 was een eerste stap om een dergelijke argumentatie te ontkrachten.  Met 
dit doel voor ogen diende de Belgische regering een verzoek in bij de Supreme 
Court te Albany om officieel erkend te worden als de enige wettige regering van 
België.  De erkenning kwam er op 7 maart 1942.  Hierdoor werd ook de 
besluitwet automatisch gelegitimeerd47. 
 Nu kwam het erop aan de Belgische volmachten door de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, binnen het kader van wet n° 31, bevestigd te 
krijgen.  Dulles benadrukte op 31 maart 1942 dat het affidavit moest worden 
opgesteld in volledige overeenstemming met de instructies van artikel 25 van 
de wet en suggereerde zelf een tekst48.  Baudewyns, Ansiaux en jurist Rolin in 
Londen hadden het daar moeilijk mee en begonnen over de inhoud te 
discussiëren49, tot grote irritatie van Theunis, die hierin alleen maar nog een 
vertraging zag in de afwikkeling van het proces50.  De Londenaars hielden 
echter voet bij stuk. Ze konden de tekst in die vorm niet onderschrijven omdat 
hij in strijd was met de statuten van de Bank 51. 
 Uiteindelijk werd een voor New York en Londen aanvaardbare formule 
gevonden.  Ditmaal ging het ministerie van Buitenlandse Zaken te Washington 
akkoord met de aanvraag.  Op 25 mei 1942 volgde de licentie: gouverneur 
Theunis kreeg de bevoegdheid om in de Verenigde Staten afzonderlijk 
beschikkende maatregelen te nemen in naam van de Bank; Baudewyns, in zijn 
functie van directeur, en Ansiaux, als zogezegde secretaris, kregen dezelfde 
bevoegdheid, op voorwaarde dat ze samen handelden52. 
 Intussen was de sheriff’s fee, het bedrag dat de aanklager moest betalen 
aan het ministerie van Justitie ter dekking van de onderhoudskosten voor de 
gerechtelijke infrastructuur van de Staat, geraamd op 2.560.000 dollar.  Dit was,  
voor de tijd, een enorm bedrag,  waartegen Dulles en Fuller onmiddellijk 
protest aantekenden.  Ze lieten bij het parlement van de Staat New York te 
Albany  een wetsvoorstel indienen om de betaling van de sheriff’s fee uit te 
stellen tot na de definitieve uitspraak van de rechtbank. Het voorstel werd 
goedgekeurd.  In een tweede wetsvoorstel trachtten Dulles en Fuller een stap 
verder te gaan. Ze stelden voor dat de sheriff’s fees in de toekomst zouden 
beperkt blijven tot een maximum van 10.000 dollar per klacht. Ook dit 
voorstel kreeg de goedkeuring van het parlement,  maar de gouverneur van de 
Staat New York stelde zijn veto 53. 
 
Het probleem van het Luxemburgse gouddepot 
 
 Een nog neteliger probleem betrof de kwestie van het bij de Bank in 
bewaring gegeven gouddepot van de Luxemburgse Spaarkas.  Einde maart 
1942 trad Dupong, eerste minister van de Luxemburgse regering in 
ballingschap, in contact met Theunis te Washington, terwijl ook Bech, de 
Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Gutt te Londen opzocht.  
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Beiden hadden eenzelfde verontrustend verhaal over hoe de Bank in Brussel 
opdracht had gegeven aan de Banque de France het Luxemburgse goud, dat ze 
samen met het Belgische in bewaring had aanvaard, aan Luxemburg te 
restitueren.  Theunis en Gutt hielden zich op de vlakte: de Bank te Brussel had 
geen bevoegdheid, repliceerden ze, om enige schikking te treffen in verband 
met dit gouddepot en de huidige beheerders van de Spaarkas waren door de 
Duitsers aangesteld en hadden bijgevolg geen enkele bevoegdheid in deze 
aangelegenheid.  Alleen de Bank te Londen en de vooroorlogse beheerders van 
de Luxemburgse Spaarkas konden hieromtrent rechtmatige beslissingen 
treffen54. 
 Het was echter zoveel als duidelijk dat zowel de Bank te Londen als 
gouverneur Theunis verveeld zaten met de kwestie.  Al begin mei 1942 liet 
Baudewyns aan Theunis weten dat de zaak van het Luxemburgse goud een 
pijnpunt dreigde te vormen in het dossier van de Bank te New York: ‘La 
Banque de France sera certainement amenée à nous le dire’.  Baudewyns was zodanig 
geschokt door de handelwijze van de Bank te Brussel dat hij zich opnieuw 
afvroeg of het toch niet beter zou zijn opnieuw de richting van een minnelijke 
schikking in te slaan.  De situatie in Frankrijk had intussen ook een kentering 
ondergaan, nu Pétain korte tijd geleden Laval uit de Vichy-regering had gezet.  
Voorzichtig als altijd, voegde Baudewyns hieraan toe dat het vertrek van Laval 
vanzelfsprekend geen garantie was voor een gewijzigde houding van de Franse 
regering en van de Banque de France ten opzichte van het geschil, maar 
toch...55. 
 De kwestie van het Luxemburgse en van het Belgische gouddepot werd 
uitermate acuut toen de Banque de France begin september 1942, via haar 
advocaat Fuller, haar antwoord op de aanklacht van de Gorter en Wild bij de 
rechtbank indiende56.  In dit antwoord stond onder andere expliciet vermeld 
dat gouverneur Georges Janssen in 1940 zelf opdracht had gegeven om het 
Belgische gouddepot naar Brussel te repatriëren, voorts dat vice-gouverneur 
Ingenbleek in 1941 de brief had ondertekend waarbij aan de Banque de France 
werd opgedragen het Luxemburgse goud aan de Spaarkas te restitueren.  De 
Franse verdediging miste de kans niet om in haar betoog duidelijk te 
onderstrepen dat de Bank te Brussel op dat ogenblik goed wist dat de 
Spaarkas, nu beheerd door puppets van het nazi-regime, al werd dit niet met 
evenveel woorden gezegd, dit goud vanuit Luxemburg naar de Reichsbank zou 
doorspelen.  Hoe kon België de Banque de France in beschuldiging stellen 
voor het overhevelen van het haar in bewaring gegeven Belgische goud naar de 
Reichsbank, wanneer ze zelf verantwoordelijk was voor het overhevelen van 
het Luxemburgse depot naar Berlijn? 
 Baudewyns en Ansiaux bekenden einde september 1942 dat het Franse 
antwoord op de aanklacht van de Bank hun een schok had gegeven57.  Dulles 
suggereerde om in het antwoord niet meer te spreken over de besluitwet van 
27 november 1941, omdat ze aan de Amerikaanse rechter de indruk zou 
kunnen geven dat de regering en de Bank te Londen iets te verbergen hadden 
en dat de Bank in samenspraak met de regering in ballingschap daarom 
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besloten had de zetel naar Londen over te brengen.  Naar Dulles’ oordeel zou 
een dergelijke indruk, vooral nu er eindelijk kon gediscussieerd worden over de 
inhoud van de zaak, het vonnis ongunstig beïnvloeden.  Theunis, na zijn jurist 
Nisot te hebben geconsulteerd, ging met die redenering niet akkoord58.  De 
handtekening van Ingenbleek in juli 1941 was, juridisch gezien, waardeloos, 
daar het Luxemburgse goud zich op dat moment buiten bezet gebied bevond 
en Ingenbleek volgens de Belgische wetgeving daarover geen beschikkings-
macht bezat.  Daarenboven waren ook de ambtenaren van de Luxemburgse 
Spaarkas onbevoegd om de restitutie aan te vragen, daar ze tijdens de bezetting 
waren benoemd. Te Londen had op 5 februari 1941 een groothertogelijke 
ordonnantie die benoemingen onwettig verklaard59.  De Belgische aanklagers 
konden bijgevolg, volgens Theunis, zonder probleem het proces voortzetten.  
Dergelijke argumentatie had meer weg van een oefening in juridische 
spitsvondigheden dan van een realistische aanpak van het probleem. 
 Dulles bleef dan ook bij zijn standpunt.  Hij had na het bezoek van 
Dupong aan Theunis einde maart 1942 al het voorgevoelen gehad dat de 
kwestie van het Luxemburgse goud het proces te New York ongunstig zou 
beïnvloeden.  Hij was in feite van bij het begin een voorstander geweest van 
een oplossing à l’amiable, maar was hierin nooit door zijn cliënten gevolgd 
geworden, integendeel.  Dulles wachtte nu niet tot begin september, datum 
waarop de zaak ten gronde zou worden besproken, maar had besloten 
onmiddellijk gunstig te reageren op het nieuwe Franse voorstel van 5 mei 1942, 
dat  op een minnelijke schikking aanstuurde. 
 In samenwerking met advocaat Fuller  zocht hij in juni 1942 naar een 
formule, die, rekening houdend met de huidige complicaties, de goedkeuring 
van beide partijen zou kunnen wegdragen60.  Alles wijst erop dat de poging van 
de twee advocaten ten slotte strandde op de onverzettelijkheid van de Bank en 
de regering te Londen 61.  Het proces ging in ieder geval door.  Op 4 november 
diende Dulles bij de Supreme Court te New York een motion for particulars in met 
17 vragen over de antwoorden, die de Banque de France begin september 1942 
via Fuller had bezorgd aan de rechtbank te Albany62.  In de motie werd onder 
meer uitleg gevraagd over hoe de Reichsbank de plaats van de Banque de 
France had kunnen innemen als custodian van het Belgische gouddepot.  Hoe 
groot was hierin de druk van de Vichy-regering geweest op de Banque de 
France?  Ook werden meer toelichtingen gevraagd over de restitutie van het 
Luxemburgse goud, over de bevoegdheid van Ingenbleek en van de huidige 
beheerders van de Spaarkas, over de zetel van de Banque de France (was hij te 
Parijs of te Clermont-Ferrand?) enz.  Dulles’ conclusie was dat het antwoord 
van de Banque de France van september 1942, totaal onbevredigend was.  Er 
waren niet alleen hiaten, maar er waren ook heel wat inconsistenties.  Op 
13 januari 1943 besliste rechter Bernstein van de Supreme Court in Albany dat de 
Banque de France binnen 30 dagen moest antwoorden op de motie van 
Dulles63.  Kort daarop werden de antwoorden bij de Supreme Court ingediend.  
De Banque de France gaf toe dat de Bank goud bij haar in bewaring had 
gegeven.  Ze had zonder de Bank te consulteren, maar dat werd niet expliciet 
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vermeld, die inbewaarneming overgedragen aan de Reichsbank.  Ze hield 
staande dat ze door die overdracht bevrijd was van haar verplichting tot 
restitutie van het depot aan de Bank.  Ze rechtvaardigde deze stelling door aan 
te voeren dat, volgens het Franse recht, een depositaris zich door een andere 
depositaris mocht laten vervangen.  Die vervanging was effectief vastgelegd in 
het protocol van Wiesbaden in december 1940,  een akkoord tussen de 
Reichsbank en de Banque de France, twee instellingen die door de 
Amerikaanse overheid als wettige centrale banken werden erkend.  De 
overheveling van het depot naar de Reichsbank was bijgevolg volkomen 
wettelijk.  Bovendien had de Vichy-regering de Banque de France tot de 
overdracht gedwongen, zodat de Banque de France terecht een cas de force 
majeure kon inroepen en niet meer aansprakelijk kon worden gesteld.  Wenste 
de Bank restitutie van het goud, dan moest ze zich tot de Reichsbank of tot de 
Franse Vichy-regering wenden. 
 De Banque de France stelde verder dat een deel van het depot, op 
instructie van de Bank te Brussel, al aan de Luxemburgse Spaarkas was 
gerestitueerd.  Voorts was een aanzienlijk deel naar de goudreserve van de 
Banque de France overgeheveld om de omwisseling van Belgische 
bankbiljetten aan te zuiveren en de overheidskredieten aan de Belgische 
regering tijdens de maanden mei-juni 1940 terug te betalen.  Ten slotte nog dit: 
volgens het oorspronkelijke inbewaarnemingscontract moest ieder geschil met 
de Banque de France hieromtrent worden beslecht door een rechtbank van de 
plaats waar de hoofdzetel van de depothouder was gevestigd, in casu te 
Clermont-Ferrand.  Meer inlichtingen kon de Banque de France niet geven, 
daar Martial, de vertegenwoordiger van de Banque de France te New York, 
geen contacten meer kon hebben met Frankrijk.  Dulles antwoordde dat 
Martial anderhalf jaar de tijd had gehad om de nodige informatie te verzamelen 
bij zijn instelling in Frankrijk en dat hij bijgevolg in staat kon worden geacht 
over alle gevraagde inlichtingen te beschikken64.  De Banque de France zou 
nog in maart 1943 bij de Appellate Division in beroep gaan tegen de beslissing 
van rechter Bernstein betreffende het bezorgen van extra inlichtingen, maar de 
beroepsinstantie bevestigde Bernsteins uitspraak.  Martial werd bijgevolg in de 
loop van de maand april verplicht zoveel mogelijk informatie bijeen te brengen 
en door te geven65. 
 Het pleidooi over de grond van de zaak, waar de Belgische partij zo 
vaak op had aangedrongen, bleek uiteindelijk niet vlekkeloos te verlopen.  In 
de eerste plaats werden er vragen gesteld over de rol van gouverneur Janssen 
bij de repatriëring van het Belgische gouddepot van West-Afrika naar Europa.  
Ook zijn houding in verband met de restitutie van het goud aan de 
Luxemburgse Spaarkas, werd negatief ingeschat.  In een brief aan Theunis, 
geschreven op 15 juni 1943, liet Rolin zich tussen de regels kritisch uit over 
Janssens rol in het gouddossier en voegde er aan toe: ‘we moeten de doden maar het 
best in vrede laten rusten’.  Kort voordien had de New York Times geblokletterd: 
‘Belgische Quislings hebben de Vichy-regering uitgenodigd om het Belgische goud naar Brussel 
over te doen brengen’.  Rolin, die tot hij in 1941 België verliet, herhaalde malen 
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door Janssen was geconsulteerd voor juridische adviezen, gaf in diezelfde brief 
aan Theunis toe, dat er waarschijnlijk enige waarheid school in deze 
ontluisterende titel66.  Later zou blijken dat de werkelijkheid veel complexer 
was en voor Janssens imago niet zo negatief als het artikel liet doorschemeren. 
 Gutt zou de aantijging via een antwoord-artikel in de New York Times ten 
stelligste logenstraffen, maar het oorspronkelijke bericht bleef in de publieke 
opinie in de Verenigde Staten toch nazinderen67.  Na de totale bezetting van 
Frankrijk door de nazi’s in januari 194368, begon ook Theunis te twijfelen aan 
een gunstige afwikkeling van het proces.  Hij schreef in een brief van 30 juni 
1943 aan Baudewyns dat hij op korte termijn geen bevredigende oplossing in 
het proces zag.  De advocaat van de tegenpartij, zo schreef hij, zou nu met 
kracht het argument hanteren dat het verbreken van de contacten met 
Frankrijk het zijn cliënt onmogelijk maakte om documenten voor de 
verdediging te laten overkomen en vooral om de nodige getuigen op te 
roepen69.  De advocaat had zopas dit argument met succes aangewend bij het 
proces dat de Bank van Polen had ingespannen tegen de Banque de France en 
hij zou het, volgens Theunis, opnieuw en met goed gevolg gebruiken tegen de 
Bank70. 
 Gutt bleef echter hardnekkig vasthouden aan het voortzetten van het 
proces.  Nog begin november 1943 schreef hij naar Theunis: ‘We hebben keer op 
keer gewonnen bij het bepleiten van onze zaak voor de rechtbanken in Albany en in 
Washington en hebben eindelijk verkregen te kunnen pleiten over de grond van de zaak.  Op 
dit moment zegt Martial geen bevoegdheid meer te hebben om te pleiten ten gronde.  Dulles 
beweert dat er bijgevolg redenen zijn om het proces te stoppen, maar ik zie die niet’ 71.  Kort 
daarop schreef hij naar Boël dat de Banque de France schaamteloos weigerde 
het Belgische goud te restitueren via de Federal Reserve Bank te New York: 
‘Do you think that I am going to let them get away with murder? Not me!’ 72.  Op 
18 november 1943 deelde Theunis echter aan Gutt mee dat Dulles nu wel over 
de grond van de zaak kon pleiten, maar dat hij verkoos het niet te doen, daar 
de Amerikaanse rechtspraak bij dergelijke processen steeds uitstel verleende tot 
vier maanden na de oorlog om de gedaagde partij in staat te stellen haar 
getuigen op te roepen, een oproep die wegens de uitbreiding van de oorlog niet 
meer mogelijk was73.  Gutt gaf eindelijk toe, maar op voorwaarde dat het 
voorlopig opheffen van de actie in het gerechtshof in geen geval zou kunnen 
worden opgevat als een stopzetten van het proces74.  Dit was hij 
overeengekomen met Baudewyns en daar was iedereen het in New York mee 
eens, Dulles incluis. 
 Gutt bleef niet bij de pakken zitten.  Nu het proces te New York 
voorlopig was stopgezet, veranderde hij van strategie, hierbij gebruik makend 
van de gewijzigde oorlogsomstandigheden.  Sinds de succesvolle geallieerde 
landing in Noord-Afrika in november 1942 had het Comité français de la 
Libération, met zetel te Algiers, bij de geallieerden geleidelijk aan status en 
belang gewonnen.  In de loop van 1943 kwam ook de bevrijding van Frankrijk 
en België stilaan in zicht.  Gutt besloot daarom onderhandelingen aan te 
knopen met het Comité met het oog op een oplossing van het Frans-Belgische 
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geschil over de restitutie van het gouddepot.  Hij had graag een punt gezet 
achter het geschil vóór de bevrijding van het westen en dacht het proces te 
New York als drukkingsmiddel te kunnen hanteren.  Al aan het einde van 
november 1943 had hij te New York gesprekken met Jean Monnet over de 
goudkwestie.  Het werd de verre aanzet voor nieuwe onderhandelingen, die na 
de bevrijding tot een minnelijke schikking zouden leiden en in hoofdstuk 24 
uitvoerig worden behandeld. 
 
Het proces: een slag in het water? 
 
 Hoe moet het proces dat de Bank tegen de Banque de France te New 
York aanspande, worden geëvalueerd? Geen gemakkelijk te beantwoorden 
vraag, vooral omdat veel valkuilen de weg naar een objectieve evaluatie 
versperren.  Het is niet eenvoudig vanuit de orde en rust, die zo kenmerkend 
zijn voor een goed archief, te trachten zich een onbevooroordeeld beeld te 
vormen van hoe de protagonisten van het verhaal de juiste koers moesten 
houden in de chaotische omstandigheden waarin ze onvoorbereid waren 
terecht gekomen.  Communicatie is nog zo een voorbeeld.  Onze generatie, die 
de communicatiegolf van de voorbije decennia over zich heen heeft weten 
razen, moet zich echt inspannen om te aanvaarden dat nauwelijks zestig jaar 
geleden, leidinggevende personen in zeer kritische omstandigheden zelfs niet 
over een telefoon konden beschikken.  Geruchten, les rumeurs, en 
misverstanden vonden in deze omstandigheden een uitgelezen voedingsbodem 
en niemand scheen er immuun voor te zijn.  Van bij het begin van het verhaal 
zijn geschreven bronnen, indien kritisch gelezen, een eerste houvast.  Hieruit 
blijkt dat het aanvankelijk zeker niet in de bedoeling van gouverneur Janssen 
lag om de restitutie van het gouddepot door de Banque de France via een open 
conflict op te eisen.  Integendeel.  Zodra hij vernomen had dat het Belgische 
goud vanuit West-Afrika naar Marseille werd overgebracht, trachtte hij 
onmiddellijk in contact te komen met zijn Franse collega, om de zaak à 
l’amiable te regelen, of beter gezegd, om te redden wat er te redden viel.  Dit 
betekende zoveel als van de Banque de France een formele toezegging krijgen 
dat zij haar verantwoordelijkheid als dépositaire ten volle bleef opnemen.  In 
vorige hoofdstukken is aangetoond dat deze rechtmatige eis bij de toenmalige 
gouverneur van de Banque de France niet ter zijde werd geschoven.  Ook hij 
wilde de zaak op een voor beide partijen aanvaardbare wijze oplossen. 
 Blijft natuurlijk het telegram door Kauch, zeer waarschijnlijk op 
instructie van Janssen, gestuurd aan Theunis in New York.  Wat was de 
uiteindelijke bedoeling van Janssen?  Wilde hij een regelrechte confrontatie of 
wilde hij alleen maar een sein geven dat een collegiale regeling mogelijk was, 
bijvoorbeeld via de Federal Reserve Bank te New York?  Zijn latere pogingen 
te Parijs en te Clermont-Ferrand, via Kauch, doen vermoeden dat de laatste 
suggestie de meest waarschijnlijke is.  Dit was trouwens ook wat Baudewyns en 
Ansiaux, de vertegenwoordigers van de Bank te Londen, dachten en waarom 
ze hun gouverneur in zijn actie steunden.  Zelfs Theunis zou later verwijzen 
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naar wat hij de inspiratie van Janssen noemde en Gutt eraan herinneren dat 
Janssen zeker niet gelukkig zou zijn geweest met de gerechtelijke actie die de 
Bank nu voerde. 
 Wie waren dan wel de gangmakers van het proces te New York?  Zeker 
niet de Banque de France.  Zodra het proces tegen haar was aangespannen, 
spaarde ze inderdaad geen moeite om een minnelijke regeling tot stand te 
brengen.  Uiteindelijk blijven bijgevolg Theunis en Gutt over als de 
belangrijkste instigatoren.  Theunis had geen specifieke redenen om tot een 
gerechtelijke actie tegen de Banque de France over te gaan.  Toch zijn er enkele 
aanwijzigingen waarom hij zo vlug van stapel is gelopen, van bij het eerste sein 
van Kauch uit Frankrijk.  Theunis was een impulsief man, hetgeen de snelle 
actie tot het bewarend beslag kan verklaren.  Bovendien toonde hij zich 
uitermate geïrriteerd over de moeilijkheden die hem in de Verenigde Staten in 
de weg werden gelegd om bewarende maatregelen te nemen in naam van de 
Bank, moeilijkheden die naar zijn mening te wijten waren aan de hybride 
toestand van bezet en onbezet Frankrijk.  Een proces zou klaarheid brengen in 
die toestand.  Zodra Theunis een zekere weg had gekozen, viel het hem 
bovendien moeilijk halt te houden en na te denken of, via een omweg 
bijvoorbeeld, een confrontatie kon worden vermeden.  Hij was ook een 
autoritair en ambitieus man, van wie gezegd werd dat hij de éminence grise was 
van de Belgische regering te Londen.  Na de Belgische nederlaag in 1940 
voelde hij zich in een oncomfortabele positie geplaatst.  De missie waarvoor hij 
oorspronkelijk naar New York was gestuurd en die hem een actieveld en een 
zeker prestige had gegeven, was plots van geen betekenis meer.  Hij beet zich 
bijgevolg vast in het gouddossier en zou het niet loslaten tot het ‘eigen gelijk’ 
was bewezen.  Niet alleen hij, maar ook de Belgische regering in ballingschap, 
zouden door een succesvolle afloop van het proces, en hieraan twijfelde 
aanvankelijk niemand, aan prestige winnen in de Britse en Amerikaanse 
leidende kringen.  Zodra het bewarend beslag was toegekend, was het 
bovendien uiterst moeilijk om een verdere gerechtelijke actie nog tegen te 
houden. 
 Niettegenstaande zijn voortvarendheid in de aanloop en tijdens de 
eerste maanden van het proces, bleek Theunis, in een latere fase, toch niet 
weigerachtig te staan tegenover voorstellen van de Banque de France in de 
richting van een minnelijke schikking, een richting die ook door Dulles warm 
werd aanbevolen.  Theunis had in de loop van de onderhandelingen een grote 
waardering opgebouwd voor zijn New Yorkse advocaat en hield meer en meer 
rekening met zijn adviezen.  Dit zou mede kunnen verklaren, waarom Theunis, 
na verloop van tijd, zijn agressieve houding tegen de Banque de France liet 
varen. 
 Blijft Gutt.  Is hij de spilfiguur, de hardliner, die in het labyrint van de 
procedures nooit de rode draad uit het oog heeft verloren die moest leiden 
naar de formele erkenning door de Banque de France dat zij ernstig in de fout 
was gegaan?  Nergens is uit de bronnen duidelijk af te leiden of Theunis bij het 
in gang zetten van de actie eigenmachtig heeft geageerd, of dat hij hierover 
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eerst met Gutt heeft overlegd.  Rekening houdend met de verhoudingen tussen 
beiden is het hoogst onwaarschijnlijk dat Theunis in een zaak van een 
dergelijke envergure niet eerst zijn minister van Financiën zou hebben 
geconsulteerd.  Tijdens de verdere ontwikkeling van het proces blijkt dat Gutt 
in feite de drijvende kracht was achter de koppige weigering om tot een 
compromis te komen, zelfs nadat gebleken was dat het dossier van de Bank 
niet zo ijzersterk was als oorspronkelijk gedacht.  Gutts wantrouwen tegenover 
de Franse autoriteiten dateerde niet van gisteren.  Hij kon de dramatische reis 
naar Parijs in maart 1935 niet vergeten zijn, waar hij, zonder succes, aan onze 
big brother van toen hulp had gevraagd om de Belgische frank te redden.  Hij 
was echter het diepst gegriefd door het onthaal, of beter het niet-onthaal, van 
de Belgische regering door de Franse autoriteiten in mei-juni 1940.  Hij was 
een gedreven staatsman, die zich niet liet meeslepen door emotionele 
impressies, maar er waren ook voor hem grenzen.  De vernederingen door de 
arrogante houding van de Franse politici en monetaire leiders tegenover de 
Belgische regering waren voor Gutt a bridge too far.  In een vertrouwelijke en 
voor Gutt zeer emotionele brief aan Spaak in 1944 gaf hij lucht aan zijn diepste 
wantrouwen tegenover de Franse politieke en financiële wereld 75. 
 Hoe kan de hele actie worden geëvalueerd?  De Banque de France bleef 
erbij dat niet zij verantwoordelijk was voor de overdracht van het Belgische 
goud aan de bezetter, maar dat ze ertoe gedwongen was geweest.  Het proces 
had er, jammer genoeg, wel toe geleid dat de verhouding tussen de twee 
centrale banken psychologisch was verzuurd.  Al voor er sprake was van een 
proces had de Banque de France toegezegd zich formeel te verbinden om het 
goud te restitueren.  Het proces werd trouwens in 1943 stopgezet, op een 
moment dat de vooruitzichten op een gunstige afloop voor België niet meer zo 
zeker waren.  Wat met de kosten?  Die liepen torenhoog op, vooral wanneer de 
betaling van de sheriff’s fee moest worden geregeld.  Was een dergelijke 
investering van publieke middelen wel verantwoord op dat ogenblik voor een 
dergelijke zaak?  De invasie kon op elk ogenblik plaats vinden, de bezette 
gebieden hadden andere kopzorgen dan wie verantwoordelijk was voor het 
gouddepot van de Bank.  De vraag blijft: was het proces de inzet waard? 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

444 

 
 
Noten hoofdstuk 16 
 
 
1  NBB, Archief, Studiedienst, SD 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): or monétaire (nota J. Nisot, 

New York, 07.01.1944). 
2  Zie vooral de correspondentie tussen Gutt (Londen) en Theunis (New York) uit deze 

periode, maar ook die tussen Baudewyns (Londen) en Ansiaux (New York). 
3  Voor meer details, zie hoofdstuk 11. 
4  Zie de latere correspondentie tussen Gutt en Theunis over deze aangelegenheid en de 

brieven van Ansiaux (New York) aan Baudewyns (Londen) betreffende de opvattingen van 
Theunis over het toekomstige statuut van de Bank. 

5  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/73, or belge: Martial, mon 
câble d'hier, 07.02.1940 (reçu à la Banque de France, Clermont-Ferrand, 10.02.1941); dossier 
1397.1994.01/79: Martial (Clermont-Ferrand), verslag aan de Boisanger 29.04.1941. 

6  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/38, or belge: de Boisanger (Parijs) à 
Bouthillier (Vichy), 07.02.1941. 

7  NBB, Archief, Studiedienst, SD 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): or monétaire (nota J. Nisot, 
New York, 07.01.1944); SOMA, Archief, MBZ, dossier 200/F.2: nota Arnal, 20.02.1941.  
Zie ook: BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/78, or belge: note 
Sancery pour la Banque de France au sujet de l'instance engagée contre elle par la BNB, 
reçue 27.02.1941; dossier 1397.1994.01/79, or belge: note pour le contentieux (Paris), 
28.02.1941. 

8  Martial moest begin april 1941 voor de rechter verschijnen.  De Banque de France had hem 
hiervoor nieuwe informatie doorgestuurd om de verdediging beter te onderbouwen.  In mei 
1940, schreef de Banque de France, had ze slechts een aantal verzegelde kisten van de Bank 
in bewaring aangenomen.  Er was nooit onderling vastgelegd wat de juiste inhoud van de 
kisten was.  De Banque de France was daarom, juridisch gezien, enkel gehouden diezelfde 
verzegelde kisten aan de Bank te restitueren.  De inbewaringgeving van de kisten had plaats 
gevonden op het Frans grondgebied, dus kon alleen een Franse rechtbank oordelen indien 
hierover enig geschil zou ontstaan.  Mocht de restitutie van de kisten materieel niet meer 
mogelijk zijn, dan zou een schadevergoeding moeten betaald worden.  Volgens de Franse 
jurisprudentie werd bij ontstentenis van het betwiste goed de schade vergoed in geld, in dit 
geval dus in Franse frank en zeker niet in goud.  (BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 
1060.2001.01.41, or belge: note pour la Banque de France, 02.04.1941). 

9  Ansiaux, ‘L’or belge, III.’, in: Revue Générale, april 1985, p. 4. 
10  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/78, or belge: verslag Sancery 

(Clermont-Ferrand) aan de Boisanger, 29.04.1941: ‘Nos avocats en reviennent toujours à cette 
considération: les Belges nous avaient confié leur or pour n'avoir pas à le livrer aux allemands; nous avons 
rompu le contrat en remettant ce dépôt à un organisme allemand.  A raison de cette rupture de contrat, les 
tribunaux américains ne manqueront pas de nous déclarer débiteurs de la valeur du dépôt, si la question 
vient au fond à eux, et puisque nous avons des actifs aux Etats-Unis, il sera reconnu que ces actifs doivent 
servir au paiement de la dette ainsi contractée ’. 

11  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: pouvoirs donnés à 
Sancéry et Martial, 04.03.1941. 

12  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: mission à New York de 
M. Sancery, chef du Service du Contentieux, février-avril 1941. 

13  Ansiaux, ‘L'or belge’, III, in Revue Générale, april 1985, p. 4. 
14  BdFr, archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/73, or belge: admiraliteit 

(Vichy) deelt brief mee van Martial (New York, 17.02.1941) aan minister van Financiën 
(Vichy), 20.02.1941. 

15  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/ 1): or monétaire (nota J. Nisot, 
New York, 07.01.1944). 
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16  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/74, or belge: telegram 

Martial (New York) aan Banque de France (Clermont-Ferrand), 26.03.1941. 
17  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/78, or belge: Martial 

(Clermont-Ferrand), verslag aan de Boisanger, 29.04.1941. 
18  BdFr, Archief, Documentation de la direction, dossier 1397.1994.01/78, or belge: Martial 

(Clermont-Ferrand), verslag aan de Boisanger, 29.04.1941. 
19  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/ 1): or monétaire (nota J. Nisot, 

New York, 07.01.1944). 
20  In een brief van 22 juli 1941 had het ministerie van Financiën zijn akkoord gegeven aan het 

voorstel (BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/79, or belge: brief 
Cathala (Parijs) aan de Boisanger (Clermont-Ferrand), 09.10.1941. 

21  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/73, or belge: telegram 
Martial (New York) aan Banque de France (Clermont-Ferrand), 07.06.1941; dossier 
1397.1994.01/71, or belge: brief de Boisanger (Clermont-Ferrand) aan Bouthillier (Vichy), 
20.06.1941; Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/40, or belge: onderhoud de Boisanger 
met Schäfer te Parijs, 20.06.1941 en 27.06.1941, onderhoud Bolgert met Schäfer, 04.07.1941, 
brief Schäfer (Parijs) aan de Boisanger (Clermont-Ferrand), 10.07.1941. 

22  Zie hoofdstuk 11. 
23  ARA, papieren De Winter, CRE PD 34, dossier 652 (n° 34) rapport de la commission en 

cause Plisnier (telegram van Gutt aan Galopin, 10.02.1942). 
24  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/73: Bernstein (US Treasury, 

Washington) aan Foley (US Treasury, Washington), 07.11.1941. 
25  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/69: memorandum (US Treasury) 

aan Dean Acheson (Secretary of State, US State Department), 17.12.1941. 
26  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: brief Dulles (New York) aan Bernstein 

(Washington), 12.12.1941. 
27  Om haar standpunt kracht bij te zetten stuurde de Banque de France een kopie van een brief 

van McKittrick, directeur-generaal van de BIB, gedateerd 8 augustus 1940, naar New York, 
waarin de BIB aan de belangrijkste centrale banken meedeelde dat de zetel van de Belgische 
centrale bank sinds juli van dat jaar opnieuw te Brussel was gevestigd.  De Banque de France 
zou aan de BIB ook vragen te bevestigen dat ze voor het uitbetalen van de dividenden en 
voor het ontvangen van de interesten op de Belgische schatkistbons in haar portefeuille met 
de Bank te Brussel zou handelen en niet met de Bank en de regering te Londen.  McKittrick 
zou op dit verzoek niet ingaan: de BIB wenste neutraal te blijven in een dispuut, dat naar 
haar mening een politiek karakter had (BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 
1397.1994.01/73: telegram Banque de France (Clermont-Ferrand) aan Martial (New York), 
08.12.1941).  Nieuwe demarches van de Banque de France in dezelfde richting bij de BIB in 
de lente 1942 zouden opnieuw, met dezelfde argumenten, worden afgewezen (BdFr, 
Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/71 en 75, or belge: briefwisseling 
tussen BIB en Banque de France, 14.03.1942-20.04.1942). 

28  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: brief Theunis (New York) aan Gutt 
(Londen), 15.12.1941. 

29  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: geheime aanvullende brief Theunis (New 
York) aan Gutt (Londen), met relaas over onderhoud Dulles-Boël, 15.12.1941. 

30  ARA, papieren Pierlot, dossier Londen: brieven Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 
15.12.1941 en 31.12.1941. 

31  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: brief de Lichtervelde (Lissabon) aan 
Spaak (Londen); NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1, dossier Banque de France, ‘or’, 
s. f.  6: mémorandum de Kauch pour le gouverneur (ongedateerd). 

32  ARA, papieren Pierlot, dossier Londen: brief Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 
27.01.1942. 

33  ARA, papieren Pierlot, dossier Londen: brieven Gutt (Londen) aan Pierlot (Londen), 
28.01.1942 en 25.03.1942. 

34  NBB, Archief, papieren Malaise: brief Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 04.03.1942. 
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35  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: brief Gutt (Londen) aan Theunis (New 

York), 16.12.1941. 
36  NBB, Archief, archives de Londres, dossier ‘or’, 1942: Gutt (Londen) aan A.-E. Janssen 

(Brussel), 05.03.1942. 
37  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): or monétaire (nota J. Nisot, 

New York, 07.01.1944). 
38  Martial schreef op 11 maart 1942 naar Clermont-Ferrand dat de toestemming tot het 

voorleggen van het geschil aan het Supreme Court te Washington de gelegenheid gaf om de 
behandeling ten gronde opnieuw uit te stellen, eventueel tot de herfst 1942.  Intussen kon 
worden verdergewerkt aan het tot stand brengen van een minnelijke schikking: ‘Depuis 6 
mois, je travaille avec nos avocats et les leurs à mettre sur pied un projet qui concilie ... les deux points de vue.  
Les négociations sont laborieuses et délicates, mais je ne désespère pas de pouvoir vous soumettre avant peu un 
texte susceptible de recueillir l'agrément de la Banque’ (BdFr, Archief, Direction de la documentation, 
dossier 1397.1994.01/72, or belge: brief Martial (New York) aan Gargam (Clermont-
Ferrand), 11.03.1942). 

39  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 
(New York), 25.03.1942. 

40  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): or monétaire (nota J. Nisot, 
New York, 07.01.1944). 

41  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 9.1/26, s. f.  1: brief Ansiaux (Londen) 
aan Theunis (New York), 15.06.1942. 

42  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/72, or belge: telegram 
Martial (New York) aan Banque de France (Clermont-Ferrand), 03.07.1942 (aangekomen 
19.07.1942); Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/42, or belge: note sur le projet d'accord 
élaboré à New York, 02.09.1942. 

43  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/79, or belge: avis de M. le 
Professeur Niboyet, Faculté de Droit, Paris, 22.09.1942. 

44  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/72, or belge: brief Cathala 
(Vichy) aan de Boisanger (Clermont-Ferrand), 09.10.1942; Secrétariat Général, dossier 
1060.2001.01/41, or belge: projet d'accord amiable en vue de mettre fin au procès relatif à 
l'or belge, 13.10.1942. 

45  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: brief Nisot (New York) aan Dulles 
(New York), 14.02.1944; nota Ansiaux (Washington?) aan Monnet (Washington?), 
09.02.1944. 

46  Zie hoofdstuk 15. 
47 NBB, Archief, SD, papieren Malaise: brief Theunis (New York) aan Gutt (Londen), 

07.03.1942. 
48  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 

(Londen), 31.03.1942. 
49  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 3, dossier 9.1/31: rapport de M. Van Campenhout 

sur l’affidavit, 18.05.1942. 
50  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 

(Londen), 27.03.1942.  Baudewyns, in twee brieven aan Theunis, refereert eveneens naar de 
grote misnoegdheid van Theunis over de gang van zaken betreffende het affidavit: NBB, 
Archief, SD, papieren Ansiaux, A 3, dossier 9.1/31 s. f.  1: brieven Baudewyns (Londen) aan 
Theunis (New York), 02.05.1942, 05.05.1942. 

51  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux A 3, dossier 9.1/31: rapport de M. Van Campenhout 
sur l’affidavit, 18.05.1942. 

52  ARA, fonds ministerie van Financiën, dossier Londen: verslag van de kabinetsraad, 
25.05.1942. 

53  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 
(Londen), 21.04.1942. 

54  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 
(Londen), 31.03.1942. 
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55  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux A 3, dossier 9.1/31 s. f. 1: brieven Baudewyns 

(Londen) aan Theunis (New York), 02.05.1942, 05.05.1942. 
56  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): note J. Nisot, 07.01.1944. 
57  NBB, Archief, archives de Londres, 1942, dossier ‘or’: brief Baudewyns (Londen) aan 

Theunis (New York), 22.09.1942. 
58  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 9.1/26: brief Ansiaux (Londen) aan 

Theunis (New York), 25.09.1942. 
59  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: advies Nisot (New York) aan Theunis 

(New York), 13.10.1942. 
60  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/72: Department of State, Financial 

Division, nota van Berle, 11.06.1942. 
61  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 9.1/26 s. f.  1: brief Ansiaux (Londen) aan 

Theunis (New York), 15.06.1942. 
62  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/75: motion of particulars by 

J.F. Dulles to Supreme Court of New York, 04.11.1942; NBB, Archief, SD, papieren 
Ansiaux, A 2, dossier 9.1/26: ‘motion of particulars’ door Dulles aan Supreme Court of New 
York, 04.11.1942. 

63  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/82: Dulles (New York) aan 
Luxford (US Treasury), 14.01.1943; NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 
9.1/26: nota, 12.01.1943. 

64  Washington, National Archives, Belgium, dossier 855.515/ 82 en 85: nota’s, 12.01.1943 en 
26.01.1943. 

65  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1) : or monétaire (nota J. Nisot, 
New York, 07.01.1944). 

66  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Rolin: brief Rolin (Londen) aan Theunis 
(New York), 15.06.1943. 

67  Washington, National Archives, Belgium, 855.515/ 86: Gutts antwoord op artikel in het 
dagblad New York Times van 08.06.1943. 

68  Vanaf begin januari 1943 ondervond de Banque de France moeilijkheden om nog met 
Martial te New York in contact te komen en zocht ze naar een oplossing: BdFr, Archief, 
Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/40, or belge: nota over eventueel nog mogelijke 
contacten met Afrika en de Verenigde Staten, 08.01.1943. 

69  NBB, Archief, Studiedienst, DS 1, dossier 01.02.00.10 (A 230/1): or monétaire (nota J. Nisot, 
New York, 07.01.1944, p. 5). 

70  NBB, Archief, archives de Londres, 1943, ‘or’: geciteerd in nota Gutt, 9-10.07.1943. 
71  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Theunis 

(New York), 09.11.1943. 
72  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Gutt (Londen) aan Boël (?), 

17-18.11.1943. 
73  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis (New York) aan Gutt 

(Londen), 18.11.1943. 
74  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Baudewyns: brief Baudewyns (Londen) 

aan Theunis (Washington), 29.11.1943. 
75  Zie hoofdstuk 23. 





 

 

HOOFDSTUK 17 
 

DE  BETAALOPDRACHTEN  ‘laut besonderer  Mitteilung’  (1942) 

 
 
 
 ‘Il suffit de considérer ce qui se passe en temps de guerre.  Le meurtre et le 
 pillage, comme aussi la perfidie, la fraude et le mensonge, 
 ne deviennent pas seulement licites, ils sont méritoires ’ 
 (H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, I, p. 26) 
 
 
 
 
Ingeschakeld in de Duitse oorlogseconomie 
 
 De winter 1941-1942 werd het keerpunt in de oorlogskansen voor de 
belligerenten.  Voor nazi-Duitsland werd het een annus horribilis.  De 
mislukking van de als Blitz bedoelde campagne ‘Barbarossa’ in de Sovjet-Unie, 
het enorme verlies aan uitrusting en manschappen tijdens de overwintering van 
het Duitse leger in de bar koude Russische steppen, de brutale Japanse aanval 
op de Amerikaanse vloot te Pearl Harbour in december 1941 en de daarmee 
gepaard gaande toetreding van de Verenigde Staten tot het kamp van de 
westerse geallieerden: het waren even zovele setbacks voor een leger dat tot 
dan toe van zege naar zege was gevlogen.  Deze wending had ook een 
onmiskenbare weerslag op de publieke opinie in bezet België.  Eindelijk 
behoorde het voor velen niet meer tot de wereld van de utopieën om te 
geloven in een geallieerde overwinning! De vernieuwde hoop deed ook de 
weerstand tegen de bezetter groeien1. 
 Vanzelfsprekend misten de verschuivingen in het oorlogslandschap ook 
hun impact niet op de Duitse oorlogsstrategie.  Ze effenden de weg voor 
diegenen aan de top, die aanstuurden op een ‘totale oorlog’, in Duitsland in de 
eerste plaats, maar niet minder in de bezette gebieden.  Het Vierjarenplan 
verloor zijn prioriteit in de besluitvorming.  De coming man was Hermann Todt, 
minister van Oorlogseconomie, de motor achter het concept: totale oorlog.  
Volgens hem moesten naast de Duitse ook de economieën van de bezette 
gebieden intensiever worden ingeschakeld in de oorlogsmachine.  Voor België 
betekende dit een opdrijven van de productie van zowel steenkool als staal, 
metaalwaren, wapens, chemische producten, textiel en noem maar op2. 
 Een tweede aspect van de nieuwe strategie, onder meer voor België, 
betrof de arbeidsmarkt.  Belgische arbeiders zouden door bijzondere premies 
naar Duitsland moeten worden aangetrokken om de plaats in te nemen van de 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

450 

gemobiliseerde Duitsers, die de grote verliezen aan het oostfront moesten 
invullen3. 
 Daarnaast werden meer en meer Belgische aannemers en arbeiders 
aangeworven om langs de Nederlandse, Belgische en Franse kustlijn een 
stevige verdedigingswal the Atlantic Wall aan te leggen tegen een eventuele 
militaire aanval vanuit Engeland.  Dit was een prioritair project want de Duitse 
generale staf meende dat een aanval al in de loop van het jaar 1942 verwacht 
kon worden. 
 Het inschakelen van België en van alle bezette gebieden in de totale 
oorlog werd door de regering te Berlijn sterk ideologisch onderbouwd.  
Volgens de officiële propaganda ging het om de beveiliging van de Europese 
beschaving tegen de ‘bolsjewistische bedreiging’, niet minder dus dan om de 
‘redding van Europa’ onder de leiding van Duitsland.  Alle Europese landen 
moesten daartoe onvoorwaardelijk hun bijdrage leveren: dr. Landfried, 
staatssecretaris voor Economie in de Berlijnse regering en in juni 1942 op 
bezoek te Brussel, was hierover expliciet: ‘On ne peut, présentement, traiter de vues 
économiques en les dissociant des considérations politiques.  L’Allemagne et l’Europe se 
trouvent dans la phase définitive de la lutte contre le bolchévisme et celle-ci domine tous les 
problèmes de l’heure actuelle.  Il s’agit d’une question vitale d’économie de guerre, une 
question continentale ’4. 
 Aansluitend bij deze idee liet de regering te Berlijn, in een geheim 
schrijven van 16 januari en van 21 februari 1942, aan von Falkenhausen weten 
dat in de toekomst de toelichtingen bij bepaalde Belgische leveringen aan 
Duitsland moesten worden verhuld5.  Tot dan toe werden aan opdrachten tot 
uitbetaling in Belgische frank door de Emissiebank, voor leveringen aan 
Duitsland, normaal gedetailleerde informaties toegevoegd over de naam van de 
Belgische leverancier en over de aard van de geleverde goederen of diensten.  
In de toekomst zouden bij betaalopdrachten voor leveringen met een militair 
en politiek karakter geen inlichtingen meer worden verstrekt.  In deze gevallen 
zou het Duitse ministerie van Economische Zaken een ‘globale’ 
betaalopdracht in Belgische frank aan de Emissiebank doorgeven, ten gunste 
van de Belgische Reichskreditkasse of van een Duitse bank met een vestiging te 
Brussel of te Antwerpen.  De vermelding: laut besonder Mitteilung, Kontoregulierung 
of Sonderkaufe zouden volstaan6.  De anonimiteit van de Belgische leveranciers 
tegenover de Emissiebank zou hierdoor gewaarborgd blijven.  Ook de aard 
van de transacties werd volkomen in het duister gelaten.  Gedetailleerde 
mededelingen aan de Emissiebank, zo luidde de argumentatie, zou de 
economische spionage van de vijand vergemakkelijken en dit gevaar moest in 
deze tijden van totale oorlog kost wat kost worden vermeden. 
 Tijdens de vergadering van het directiecomité van 28 januari 1942 werd 
al melding gemaakt van twee belangrijke betaalopdrachten gericht aan de 
Emissiebank met als toelichting laut besonderer Mitteilung 7.  Spoedig volgden 
nieuwe analoge opdrachten.  Uit de contacten met dr. Hofrichter van het 
Bankaufsichtamt bleek dat het om betaalopdrachten ging voor niet-commerciële 
transacties of prestaties.  Berger trok hieruit zijn conclusies.  Daar de 
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opdrachten betrekking hadden op vergoedingen met een politiek karakter, kon 
de directie hierover geen uitsluitsel geven.  Ze nam daarom contact op met de 
secretaris-generaal van Financiën en met de beheerraad van de Emissiebank.  
Tijdens de daaruit voortvloeiende discussies werd beslist, voorlopig de 
betalingen uit te voeren.  Het ogenblik was slecht gekozen, zo heette het, om 
bevelen van het Bankaufsichtamt te contesteren.  De reis van de Belgische 
delegatie naar Berlijn, onder leiding van Plisnier, zou eerstdaags plaatsvinden.  
De onderhandelingen over een verlaging van de totale bezettingskosten en een 
verhoging van de voedselhulp, het doel van de reis, mochten in geen geval op 
voorhand worden gecompromitteerd8. 
 De discussies in de beheerraad over deze aangelegenheid verliepen in 
feite niet erg vlot, integendeel.  Tijdens de vergadering van 16 februari 1942 
hield Maurice Frère, voorzitter van de Bankcommissie en lid van de raad, een 
lang en scherp betoog tegen een te toegeeflijke houding op het gebied van de 
uitbetalingen.  De clearingoperaties waren al uit evenwicht geraakt in de 
Belgisch-Duitse betalingsbalans en zouden nu nog verder exploderen door de 
formule van de laut besonderer Mitteilung.  Ze raakten hopeloos ver verwijderd 
van de eigenlijke doelstelling van het clearingmechanisme.  Alleen het 
opzeggen van de conventie van 16-17 augustus 1940 kon hier een oplossing 
bieden.  Want van de in deze conventie geplande evenwichtige reciprociteit bij 
de uitbetalingen was immers niets in huis gekomen.  Een grondige herziening 
van het hele clearingsysteem moest als enige alternatief worden geëist.  Plisnier 
en Galopin gingen akkoord met de bezwaren van Frère, maar vonden het niet 
opportuun, in het vooruitzicht van de reis naar Berlijn, juist nu een 
confrontatie met de bezettende overheid aan te gaan9. 
 Frère accepteerde uiteindelijk, zij het niet van harte, het standpunt van 
zijn collega’s, maar hij liet zijn stem opnieuw horen tijdens de concrete 
voorbereiding van de reis.  Hij kreeg gehoor bij de leden van de delegatie.  In 
de agenda, die op de vooravond van de reis, werd opgesteld, was duidelijk de 
weerslag terug te vinden van zijn kritische opmerkingen.  In de dagorde werd 
onder meer expliciet ingeschreven dat een limiet zou worden geëist niet alleen 
voor de bezettingskosten, maar ook voor het toelaatbare deficit van de 
clearing10. 
 Het bezoek te Berlijn op het einde van maart 1942 had, zoals hierboven 
al gezegd, niets opgebracht.  In de loop van de maand april werd de kwestie 
van de globale betaalopdrachten dan ook opnieuw en nu nog scherper onder 
de loep genomen.  Er was ook reden toe.  In 1941 vormden de betalings- of 
overschrijvingsopdrachten, die gepaard gingen met gedetailleerde inlichtingen 
over de begunstigden en over de aard van de transacties, nog 98 procent van 
het totaal.  In de maand maart 1942, daartegenover, vormde het aantal 
opdrachten met een globaal karakter, zonder enige referentie naar de eigenlijke 
begunstigden of naar de aard van de transacties, bijna 70 procent van het 
totaal11.  Dit was onaanvaardbaar, te meer daar het weldra duidelijk werd dat 
autonome Duitse agentschappen op de zwarte markt in België stelselmatig 
goederen kwamen kopen tegen prijzen die vier tot vijf maal hoger lagen dan de 
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officiële tarieven.  In maart 1942 hadden de agentschappen zelfs met dit doel 
een coördinerende Zentrale Anmeldestelle (ZAM) opgericht.  Ook het Allgemeine 
Warenverkehrsgesellschaft (AWG), dat sinds de bezetting de aankopen in België 
voor rekening van het leger organiseerde, begon via de Arbeitsgemeinschaft Paul 
Schmidt bepaalde goederen op de Belgische zwarte markt in te kopen12.  Ten 
slotte waren er in januari 1942 naar schatting bijna 75.000 Belgische arbeiders 
in Frankrijk tewerkgesteld voor rekening van de bezetter: hun prestaties 
werden, via verrekeningen tussen de Reichskreditkassen van Brussel en Parijs, in 
feite door de Belgische clearing gefinancierd.  Hetzelfde procédé werd 
toegepast voor de Belgische arbeiders die onder analoge omstandigheden in 
Nederland werkten13.  Ook die ontwikkeling was onaanvaardbaar. 
 Al op 3 april deelde de directie van de Emissiebank aan commissaris 
von Becker mede dat ze de globale betalingsopdrachten voor bedragen hoger 
dan 40.000 Rijksmark niet meer zou uitvoeren, tenzij ze hierover de gewenste 
detail-informatie kreeg14.  Ze verstuurde tegelijkertijd een brief naar de 
secretarissen-generaal Plisnier en Leemans en verzocht hun bij de bevoegde 
Duitse instanties de redenen van de opschorting der betalingen toe te lichten 
en tegelijkertijd aan te dringen op een voor de Emissiebank aanvaardbare 
oplossing15.  Leemans reageerde positief.  Goffin en Berger haakten op deze 
gunstige reactie onmiddellijk in en betrokken de secretaris-generaal nauwer bij 
hun protestactie.  Leemans had immers goede persoonlijke contacten met von 
Falkenhausen en met Reeder.  Zijn invloed op het Militaire Bestuur werd zelfs 
hoger ingeschat dan die van Plisnier.  Bovendien had Leemans in de Belgische 
financiële kringen geleidelijk een goede reputatie weten op te bouwen.  Hij 
werd over het algemeen aangezien als een betrouwbaar, doelmatig en 
verantwoordelijk iemand16.  Ook verliepen de relaties tussen Leemans en de 
Bank de laatste tijd vrij vlot.  Hetzelfde kon niet gezegd worden over de 
samenwerking tussen de Bank en het ministerie van Financiën.  Te veel fricties 
hadden zich tussen beide instellingen opgehoopt en de sfeer van 
onvoorwaardelijk vertrouwen was sterk geërodeerd.  De goede persoonlijke 
relatie tussen gouverneur Janssen en secretaris-generaal Plisnier had plaats 
gemaakt voor een correcte, zij het eerder afstandelijke verhouding. 
 Op 9 april bespraken Goffin en Berger samen met Leemans het 
probleem van de clearing17.  De secretaris-generaal ging akkoord om in een 
brief aan von Falkenhausen de misbruiken betreffende de globale 
betaalopdrachten en de Duitse aankopen op de zwarte markt aan de kaak te 
stellen en aan te dringen op een reorganisatie van de uitvoerhandel naar 
Duitsland.  Voor de uitvoer van Belgische producten naar om het even welk 
land, Duitsland uitgezonderd, moest op voorhand een visum van de Belgische 
Dienst der Verrekeningen worden aangevraagd.  Waarom een dergelijke 
maatregel ook niet toepassen op de uitvoer naar Duitsland?  Dit zou een 
middel zijn om voor de toekomst het groeiende onevenwicht in de clearing in 
te dijken.  En dit was toch waar iedereen naar toe wilde, of niet?  Leemans 
verstuurde zijn brief nog dezelfde dag en had in aansluiting daarop een 
persoonlijk onderhoud met von Falkenhausen en met Reeder18. 
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 Reeder kon in de argumenten van de Emissiebank inkomen en stelde 
aan Leemans voor om de thans opgeschorte betalingen naar de bezettings-
kosten af te voeren.  Voorts zou het Militaire Bestuur zich inspannen opdat in 
de toekomst nog slechts uitzonderlijk opdrachten met vermelding laut besonderer 
Mitteilung aan de Emissiebank zouden worden voorgelegd19.  In dit verband 
zou Reeder bij dr. Hofrichter aandringen om bij nieuwe betaalopdrachten 
zoveel mogelijk de reële verkoper en de aard van de transacties aan te duiden20. 
 Het Bankaufsichtamt ging helemaal niet akkoord met Reeders voorstel.  
Op instructie van Hofrichter deelde commissaris von Becker op 16 april aan 
de Emissiebank mee dat Reeders toezegging op een misverstand berustte.  Het 
commissariaat kon voor de door de Bank opgeschorte betalingen de gewenste 
inlichtingen niet voorleggen.  Bovendien zou ze dat ook in de toekomst niet 
kunnen voor een groot aantal opdrachten.  Von Beckers brief bevatte daarom 
een ‘formeel bevel’ om de 24 opgeschorte globale betaalopdrachten 
onmiddellijk uit te voeren21.  Hofrichter maakte enkele dagen nadien aan 
Berger duidelijk dat inzake belangrijke beslissingen niet het Militaire Bestuur te 
Brussel het laatste woord had maar wel de regering te Berlijn.  Indien de 
beoogde opdrachten niet onmiddellijk werden uitgevoerd, mochten ernstige 
sancties vanuit Berlijn worden verwacht22.  Hiermee kwam de spanning tussen 
dr. Hofrichter, gesteund door de nazi-regering te Berlijn, en het Militaire 
Bestuur te Brussel, dat een meer gematigde koers aanhield tegenover België, 
duidelijk aan het licht23.  Reeder kon vanzelfsprekend zijn gezicht als president 
van het Bestuur niet verliezen, maar moest tegelijkertijd toch met Hofrichters 
standpunt rekening houden.  Hij besliste daarom dat 5 van de 24 opgeschorte 
betaalopdrachten onmiddellijk moesten worden uitgevoerd24.  De Emissiebank 
gaf zonder protest gevolg aan het bevel. 
 Tijdens de beraadslagingen over het al of niet uitvoeren van de globale 
betaalopdrachten had het directiecomité het raadzaam geoordeeld ook het 
advies in te winnen van meester Marcq.  De vraag luidde: kon het uitvoeren 
van een formeel bevel beschouwd worden als een dwangmaatregel, waarbij 
men zich moest neerleggen, of diende het uitvoeren van zo'n bevel te worden 
beschouwd als een ontoelaatbare ‘financiële hulp aan de vijand’?  Indien op de 
tweede vraag bevestigend zou worden geantwoord, dan was een collectieve 
ontslagname niet meer uit de weg te gaan.  Ingenbleek had vanaf het begin van 
de weigering tot betalen, in een persoonlijk onderhoud, de opinie van meester 
Marcq gevraagd 25.  Een formeel bevel van de commissaris kon effectief als een 
dwangmaatregel worden beschouwd (‘une réquisition de moyens de paiement’), 
meende Marcq.  Maar, voegde de raadsman er wijselijk aan toe, ‘cette circonstance 
n’empêchera évidemment pas qu’au lendemain de la libération du territoire, l’attitude, 
apparamment passive, des dirigeants de la Banque d’Emission, ne soit assimilée tout au 
moins à de la complaisance, peut-être même à la fourniture de secours d’argent à l’ennemi; la 
sensibilité extrême de l’opinion publique pendant ou au lendemain d’une occupation militaire 
rend même ces imputations très vraisemblables… (Quant à la notion ‘secours à 
l’ennemi’), la généralité des termes de l’art. 115 du Code pénal laisse au juge un large 
pouvoir d’appréciation; dans ce domaine l’état d’esprit, individuel ou collectif, aura donc une 
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influence particulièrement grande; et nul ne peut dès à présent affirmer quel sera au lendemain 
de la guerre l’état d’esprit des magistrats ’ 26. 
 De waarschuwingen van meester Marcq versterkten de directie in haar 
houding om principieel weerstand te blijven bieden aan de globale 
betaalopdrachten en door middel van een opschorting aan te dringen op het 
verschaffen van meer gedetailleerde informatie.  Anderzijds beseften ze dat het 
onmogelijk was zich aan formele bevelen te blijven onttrekken.  Ze baseerde 
zich dus op de theorie van het minste kwaad.  Naar Van Nieuwenhuyses 
opvatting zou een blijvende weigering met als gevolg een collectieve 
ontslagname geen aarde aan de dijk brengen.  De Duitsers zouden ofwel 
opnieuw Reichskreditkassenscheine doen circuleren ofwel Rijksmarken met een 
statuut van wettig betaalmiddel in België introduceren.  Berger sloot zich bij 
Van Nieuwenhuyses conclusies aan en maakte daarbij allusie op een derde 
mogelijkheid, namelijk een Duitse overname van de Bank en de Emissiebank: 
‘il suffit de songer aux conséquences qu’aurait l’abandon de la direction d’une institution qui 
se trouve au noeud de l’organisation du crédit.  Le contrôle de cette institution par des 
personnalités allemandes, dont les pratiques nous sont connues, serait un véritable désastre 
pour le pays’ 27. 
 
Naar het akkoord van 5 mei 1942 
 
 Op 30 maart vergaderde de delegatie van Berlijn, namelijk Galopin, M.-
L. Gérard, Goffin, Leemans en De Winter op het kabinet van Plisnier om, 
zoals hierboven gezegd, de resultaten van de reis te evalueren.  Ze konden niet 
anders dan constateren dat de reis over de hele linie, een mislukking was 
geweest, maar uit informele gesprekken met enkele vertegenwoordigers van het 
Bankaufsichtamt, die hen hadden vergezeld, meenden ze toch te mogen afleiden 
dat onderhandelingen met het Militaire Bestuur te Brussel wel tot bepaalde 
oplossingen van problemen konden leiden. 
 De leden van de delegatie meenden bovendien dat de onderlinge 
solidariteit tijdens de reis voorbeeldig had gewerkt.  Ze zouden daarom de 
regenten van de Bank en de beheerders van de Emissiebank verzoeken aan de 
delegatie als zodanig een mandaat toe te kennen voor het continueren van de 
onderhandelingen.  Ze suggereerden om voorlopig een tegemoetkomende 
houding aan te nemen tegenover eventuele bevelen tot uitbetaling, zelfs indien 
de gevraagde inlichtingen ontbraken28. 
 Het directiecomité en de beheerraad van de Emissiebank voelden zich 
wat onbehagelijk bij de gedachte aan het verlenen van een mandaat aan de 
zogenoemde ‘delegatie van Berlijn’.  Waarschijnlijk ook bij gebrek aan 
tegenargumenten legden ze zich uiteindelijk bij het voorstel neer29.  Tijdens de 
maand april 1942 lag het initiatief van de contacten met het Militaire Bestuur 
dan ook in handen van de delegatie.  Het directiecomité van de Emissiebank, 
van zijn kant, bleef toch ook niet passief toekijken.  Ze overstelpten de 
delegatie regelmatig met statistische informatie over de nefaste ontwikkeling 
van de clearing, over het blijvende gebrek aan toelichtingen betreffende de 
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uiteindelijke begunstigden en de aard van de transacties en over de opschorting 
van bepaalde betaalopdrachten.  De druk van het directiecomité op de 
delegatie werd hierdoor zo groot dat de onderhandelingen met het Militaire 
Bestuur in versneld tempo werden voortgezet.  Nieuws uit Londen, dat in 
diezelfde periode Brussel bereikte, kon de sfeer evenmin ontspannen.  Uit de 
brieven die Galopin en A.-E. Janssen begin 1942 van Gutt en Pierlot hadden 
ontvangen klonk een meer kritische, zelfs scherpe toon wanneer de handel met 
de vijand ter sprake kwam30.  Ook vanuit die kant was er bijgevolg druk om tot 
concrete resultaten te komen inzake het probleem van de clearing.  Op 21 april 
vergaderde de delegatie op het kabinet van Plisnier om samen de krijtlijnen te 
trekken voor de te volgen strategie31. 
 In de eerste plaats werd de oprichting voorgesteld van een gemengde 
commissie van Duitse en Belgische experts om de opgeschorte betalingen - die 
nu al opgelopen waren tot een bedrag van bijna 700 miljoen Belgische frank - 
aan een gezamenlijk onderzoek te onderwerpen.  De commissie zou nagaan of 
de betaalopdrachten in kwestie, mits meer gedetailleerde toelichtingen werden 
verstrekt, toch door de Emissiebank zouden kunnen worden uitgevoerd.  
Tegelijkertijd zou worden gesuggereerd de uitvoerhandel naar Duitsland in de 
toekomst te onderwerpen aan een visum van de Dienst der Verrekeningen, 
eventueel aan een visum van de nog op te richten gemengde commissie.  
Voorts zou Leemans een nota aan Reeder voorleggen met een reeks concrete 
voorstellen ter sanering van de clearing.  Maar dit was buiten Plisnier gerekend, 
die zich onmiddellijk schrap zette tegen dat idee.  Hij was niet van plan de 
dupe te worden van de saneringsoperatie.  Hij had het scenario door: wat niet 
door de beugel kon voor de clearing, zou worden afgevoerd naar de 
bezettingskosten.  Hij had maandenlang gewerkt om een verlaging van de 
bezettingskosten af te dwingen en nu zouden ze door een strategische zet van 
zijn collega’s, nog toenemen! 
 Galopin en M.-L. Gérard wezen op het tactische karakter van de 
voorstellen: eerst zou de clearing worden gesaneerd, daarna zouden de 
inspanningen zich toespitsen op een verlaging van de bezettingskosten.  Berger 
had in een voor de delegatie opgestelde nota getracht aan te tonen dat er een 
logica stak achter de voorgestelde tactiek.  Een vergelijking met Frankrijk was 
het beste voorbeeld.  Wanneer de Belgische situatie met de Franse werd 
vergeleken, dan bleek overduidelijk dat de discrepantie bij de clearing veel 
aanzienlijker was dan bij de bezettingskosten.  De last van de bezettingskosten 
bedroeg in België 6 Belgische frank per dag per inwoner, de last in Frankrijk 
was niet zo heel veel minder, namelijk 4,50 Belgische frank.  Het verschil op 
het gebied van de clearing, daartegenover, lag beduidend hoger: het totale 
Belgische tegoed op de Deutsche Verrechnungskasse tot einde maart 1942 bedroeg 
1.220 Belgische frank per (Belgische) inwoner, het totale Franse tegoed slechts 
345 Belgische frank per (Franse) inwoner.  Een prioriteit voor het saneren van 
de clearing was bijgevolg aangewezen.  Plisnier zag de logica ervan in maar kon 
zich slechts met grote moeite, en dan nog voorwaardelijk, bij de voorstellen 
van de vergadering neerleggen: ‘Plisnier estime devoir persister dans son opinion de 
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continuer d’abord les démarches en vue d’une diminution des frais d’occupation, puis le 
nettoyage du clearing ;… constatant être seul de son avis… il ne veut pas faire d’opposition à 
la procédure envisagée… (mais) n’entend pas… prendre l’engagement de payer des sommes 
que la Banque aura estimées n’être pas de son domaine’ 32. 
 Op 23 april bezorgde Leemans de volgende concrete voorstellen aan 
Reeder: betaalopdrachten met een politiek karakter zouden uit het 
clearingsysteem worden gelicht.  Betaalopdrachten zonder toelichting zouden 
hoogstens nog 2 procent van de totale maandelijkse betalingen mogen 
bedragen.  Normale betaalopdrachten zouden voldoende toelichtingen over de 
reële begunstigden en over de aard van de transacties bevatten.  
Betaalopdrachten vanuit Frankrijk ten gunste van Duitse instanties zouden 
slechts worden uitgevoerd, indien Frankrijk daar een uitvoer van concrete 
goederen, namelijk levensmiddelen, tegenover stelde.  Ook werd het idee van 
de oprichting van een gemengde commissie van experts in de nota 
opgenomen33. 
 Reeder aanvaardde de suggestie betreffende de oprichting van een 
gemengde commissie.  Die zou, naast het probleem van de hangende 
betaalopdrachten, ook de concrete voorstellen ter sanering van de clearing 
bespreken.  De Belgische experts zouden die besprekingen voeren in overleg 
met de delegatie van Berlijn.  Als Belgische experts werden aangenomen: 
Smeers van het ministerie van Financiën, O. Gérard, directeur-generaal van de 
dienst der Verrekeningen (ministerie van Economische Zaken), Berger, 
bijgestaan door Cracco, van de Emissiebank.  De Duitse experts stonden 
onder de leiding van dr. Hofrichter34.  Al op 24 april vond de eerste 
samenkomst van de commissie plaats.  De Duits-Belgische onderhandelingen 
leken eindelijk in een stroomversnelling te geraken. 
 Hofrichter maakte onmiddellijk duidelijk dat van een visum voor de 
uitvoerhandel naar Duitsland geen sprake kon zijn.  Voorts moesten alle 
betaalopdrachten, zowel de nog hangende uit het verleden als de toekomstige, 
worden uitgevoerd.  Hoe de uitvoering zou geschieden, werd aan de Belgen 
overgelaten.  Wensten de Belgen sommige betalingen niet via de clearing uit te 
voeren, dan had het Bankaufsichtamt daar geen bezwaar tegen.  Het zou die 
betalingen dan via de bezettingskosten opeisen.  Onder deze voorwaarden kon 
Hofrichter sowieso de eerste drie concrete voorstellen van Leemans nota 
aanvaarden.  Ook reageerde hij principieel gunstig op het vierde punt, de 
betaalopdrachten vanuit Frankrijk: daar de Franse autoriteiten hierbij moesten 
worden betrokken, stelde hij echter voor die kwestie apart te behandelen via 
een samenwerking tussen dr. Flad en O. Gérard. 
 De Belgen protesteerden tegen de automatische koppeling van een 
verlaging van het Duitse clearingdeficit aan een verhoging van de 
bezettingskosten: secretaris-generaal Plisnier zou dergelijke regeling nooit 
aanvaarden.  Hofrichter kon daar inkomen en verklaarde daarop zelfs bereid te 
zijn de bezettingskosten te verlagen.  Wel verbond hij aan die toegeving 
bepaalde voorwaarden: sommige normale transfers, die tot nu onder de 
bezettingskosten vielen, zoals de aankoop van goederen door voorbijtrekkende 



De betaalopdrachten ‘laut besonderer Mitteilung’ (1942) 

 

457 

troepen of ook nog geldzendingen door Duitse familieleden aan soldaten in 
België, moesten door de clearing worden overgenomen.  Andere transfers, 
onder andere voor de levering van wapens, zouden door schatkistcertificaten 
worden vereffend en dus niet meer direct en met geld.  Deze suggesties, vooral 
de laatste, waren voor de Belgische leden van de commissie totaal 
onaanvaardbaar.  Voorlopig bleven de onderhandelingen daarom steken in 
discussies over de uitvoering van bepaalde opgeschorte betaalopdrachten.  Er 
werd in dit verband slechts nagegaan in welke mate tot effectieve uitbetaling 
kon worden overgegaan: een gevit over details, een steriel steekspel35. 
 Op 27 april kwam Hofrichter eindelijk met concretere tegenvoorstellen 
voor de dag.  Een eerste voorstel betrof de globale betaalopdrachten: het 
waren in feite de opdrachten van de vijf grote in België actieve Duitse 
aankooporganisaties.  Vier van de vijf waren bereid hun opdrachten voor 
tweederde à drievierde toe te lichten met een gedetailleerde opgave van de 
namen van de leveranciers en van de aard van de transacties.  De organisatie 
Todt, de vijfde van de reeks, weigerde mee te werken.  Haar opdrachten 
zouden naar de bezettingskosten worden overgeheveld.  Voor de niet-globale 
betaalopdrachten werd een onderscheid gemaakt.  Die met een politiek 
karakter zouden hieruit worden geëlimineerd.  Die met een economisch 
karakter zouden worden behouden, maar hoogstens voor 50 miljoen Belgische 
frank per maand als laut besonderer Mitteilung worden ingeschreven.  De 
betaalopdrachten vanuit Frankrijk zouden worden geregeld in een Frans-
Belgisch clearingakkoord.  Het Militaire Bestuur zou in dit verband bij de 
regering te Berlijn aandringen om een akkoord naar de zin van de Belgen uit te 
werken. 
 Om de bezettingskosten te drukken zouden de aankopen van goederen 
door voorbijtrekkende troepen en de geldzendingen vanuit Duitsland nu niet 
meer langs de bezettingskosten maar via de clearing worden afgehandeld.  Ten 
slotte zou een opgeschort bedrag van 125 miljoen Belgische frank voor 
bijzondere leveringen, onder andere die van wapens door onder Duits beheer 
geplaatste Belgische fabrieken, met schatkistbons worden uitbetaald36. 
 De delegatie kon met de door Hofrichter voorgelegde en in de 
gemengde commissie besproken tegenvoorstellen akkoord gaan, behalve met 
de twee laatste.  De aankopen van voorbijtrekkende troepen en de 
geldzendingen vanuit Duitsland moesten ten laste van de bezettingskosten 
blijven: anders zou het Duitse clearingdeficit opnieuw de hoogte inschieten.  
Verder wenste ze de opgeschorte betaling van 125 miljoen Belgische frank naar 
de bezettingskosten door te schuiven.  Ten slotte was de delegatie ook bereid 
om de andere nog hangende betaalopdrachten, die op 1 mei een bedrag van 
550 miljoen Belgische frank vertegenwoordigden, door de Emissiebank te laten 
uitvoeren37. 
 Op 5 mei bevestigde von Falkenhausen in een officiële brief aan 
Leemans de globale afgesproken regeling.  Hij behield zich echter het recht 
voor, de bezettingskosten, indien nodig, eventueel te verhogen38.  In feite was 
in de kring van de delegatie de consensus omtrent het aanvaarden van de 
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Duitse tegenvoorstellen niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.  Plisnier 
bleef er bij dat ‘le clearing étant épuré, on passera par les frais d’occupation pour les 
dépenses non contrôlables ’.  Hij wilde zich pas bij de meerderheid van de delegatie 
aansluiten en de Duitse voorstellen aanvaarden, wanneer unaniem werd 
afgesproken dat de bezettingskosten in geen geval hoger mochten uitvallen dan 
het nu opgelegde bedrag van 1,5 miljard Belgische frank per maand.  Hij 
wenste ook de vaste toezegging van zijn collega’s te verkrijgen dat ze allen 
zouden pleiten voor een verlaging van de bezettingskosten tijdens het bezoek 
van staatssecretaris voor Economie dr. Landfried, dat einde mei 1942 te 
Brussel zou plaatsvinden39.  Ook Frère bleef tijdens de vergadering van de 
beheerraad op 6 mei, waar de regeling werd goedgekeurd, wantrouwig 
tegenover het bereikte akkoord.  Dat het Duitse deficit in de clearing niet kon 
worden afgebouwd, erger nog, dat het bleef stijgen, zat hem nog steeds 
dwars40. 
 Tijdens de besprekingen van de commissie van experts was nog een 
ander probleem opgedoken.  Von Becker had op 27 april tijdens een 
vergadering van de commissie gedreigd de uitvoering van de opgeschorte 
betaalopdrachten door een bevel te zullen forceren.  Berger had toen 
gerepliceerd dat von Becker als commissaris, wettelijk gezien, daartoe de 
bevoegdheid niet had41.  De ordonnantie van 16 december 1940, zo stelde 
Berger, had de bevoegdheid van von Becker als commissaris van de Bank, wel 
doorgetrokken naar de Emissiebank, maar dit was enkel een toezichthoudende 
bevoegdheid, zoals hij ook toezicht hield op alle particuliere banken in België.  
Zijn mandaat als commissaris in een privé-bank gaf hem echter geen 
‘beschikkende’ bevoegdheid, dus kon von Becker geen bevelen opleggen aan 
de Emissiebank.  Volgens de oprichtingsakte van de Emissiebank had de 
militaire opperbevelhebber die macht wél, maar die zou enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden worden gebruikt volgens een bijzondere procedure. 
 Von Becker en Hofrichter waren uiterst verstoord over Bergers 
rechtzetting42.  Von Becker liet geen gras groeien over het incident en lichtte 
onmiddellijk von Falkenhausen in.  Al in een schrijven aan Goffin van 1 mei 
1942, bevestigd door de ordonnantie van 6 mei, liet de opperbevelhebber 
weten dat de commissaris van de Bank van nu af ook als commissaris van de 
Emissiebank, beschikkende bevoegdheden bezat.  In die hoedanigheid mocht 
hij, volgens de oprichtingsakte van 27 juni 1940, als vertegenwoordiger van de 
opperbevelhebber, een Weisungsrecht uitoefenen, de statuten wijzigen en alle 
beschikkende maatregelen treffen, ook inzake judiciaire aangelegenheden43. 
 Goffin, na ruggespraak met meester Marcq, reageerde slechts op het 
punt van de statuten.  In een brief van 19 mei aan von Falkenhausen wees hij 
erop dat het de bezetter niet toegelaten was de statuten van de Emissiebank te 
wijzigen.  Het ging hier immers om een particuliere vennootschap naar 
Belgisch recht en binnen dit wettelijke kader had slechts een algemene 
vergadering de bevoegdheid tot wijziging van de statuten44.  Het bleef 
uiteindelijk bij een pennentwist.  Het Bankaufsichtamt bevestigde dat het 
voorlopig geen plannen had om een verandering in de statuten aan te brengen.  
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Mocht in de toekomst de kwestie toch aan de orde komen, dan zou de 
commissaris in ieder geval vooraf de delegatie en de beheerraad raadplegen45.  
Zover zou het nooit komen.  Van zijn Weisungsrecht, daarentegen, zou de 
commissaris wel regelmatig gebruik maken. 
 
Het heropduiken van de Reichskreditkassenscheine 
 
 De beheerraad, op enkele uitzonderingen na, en het hele directiecomité 
van de Emissiebank bleken zeer tevreden met de resultaten van de 
onderhandelingen en met de overeengekomen regeling van 5 mei 1942: ‘ (Je) 
pense qu’on peut se féliciter de ce qui vient de se passer’, merkte Ingenbleek op in de 
vergadering van het directiecomité van 12 mei.  Enkele toegevingen in mei en 
juni van het Militaire Bestuur versterkten nog de indruk dat een zekere 
ontspanning in de verhoudingen tussen het Bestuur en de financiële kringen 
van het land bereikt was.  Indien staatssecretaris Landfried bij zijn aanstaande 
bezoek eind mei nu nog de vage beloftes van een vermindering van de 
bezettingskosten zou waarmaken, dan zou ook Plisnier overtuigd kunnen 
worden dat zijn wantrouwen tegenover de regeling van 5 mei ongegrond was 
geweest. 
 Op 8 mei stelde Hofrichter tijdens een onderhoud met Goffin en 
Galopin voor om de werking van de Emissiebank te vereenvoudigen.  De 
huidige beheerraad met zijn 33 leden was, naar het oordeel van het 
commissariaat, een veel te log apparaat.  De raad vergaderde bovendien slechts 
eenmaal per maand.  Voor dringende aangelegenheden was die frequentie te 
beperkt, waardoor een vlotte en expeditieve samenwerking tussen beheerraad 
en directiecomité niet mogelijk was.  Hofrichter suggereerde daarom de 
oprichting van een ‘beperkt comité’, een soort bureau van de beheerraad dat 
frequenter zou vergaderen en een soepeler samenwerking zou mogelijk maken.  
Het comité zou zijn samengesteld uit de directieleden, enkele stichters-bankiers 
en enkele secretarissen-generaal46.  De vergaderingen van de voltallige 
beheerraad zouden dan in aantal kunnen afnemen. 
 Galopin was helemaal niet te vinden voor Hofrichters suggestie.  In feite 
had de formule van de delegatie van Berlijn grote voldoening gegeven.  
Bijgestaan door de gemengde commissie van experts was de delegatie in staat 
geweest om de onderhandelingen van april tot een goed einde te brengen.  
Galopin zag dan ook geen noodzaak voor een verandering in de organisatie 
van het beheer.  Toen de kwestie ter discussie werd gelegd in de raad van 
beheer, was iedereen het absoluut eens met Galopins argumentatie.  De raad 
dacht er eerst aan Leemans in te schakelen om de zaak met Hofrichter uit te 
praten.  Maar Berger vond dat niet nodig, hij zou zelf Hofrichter ervan 
overtuigen dat een reorganisatie totaal overbodig was47.  Hij deed het effectief 
en Hofrichter trok zijn voorstel in48. 
 Een minieme tegemoetkoming, maar toch weer een geste van goede wil 
van het Militaire Bestuur, was ook het uit de omloop nemen van Duitse 
pasmunten, die tot dan nog wettelijk circuleerden in België49.  Een meer 
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substantiële tegemoetkoming was de belofte van het commissariaat om het 
Belgische standpunt te verdedigen bij de onderhandelingen met Frankrijk en 
Nederland in verband met het aanzuiveren van de tegoeden van België 
tegenover beide landen voor de Belgische prestaties, die daar geleverd werden 
voor rekening van Duitsland.  De Belgen eisten een aanzuivering via een 
levering van levensmiddelen, eventueel ook via een vermindering van de 
vooroorlogse buitenlandse schuld van België tegenover beide landen50. 
 Staatssecretaris Landfried moest zijn oorspronkelijk voor mei geplande 
bezoek aan België tot juni uitstellen.  Hij ontmoette, op 30 juni 1942, een 
groep Belgische vooraanstaanden, namelijk secretaris-generaal Leemans, 
Galopin, M.-L. Gérard en baron de Launoit.  Opvallend werden noch Plisnier 
noch een vertegenwoordiger van de Emissiebank op de vergadering 
uitgenodigd51.  De Duitsers waren, zoals verwacht, ruim vertegenwoordigd: 
Landfried, Reeder, Schlumprecht, Roth en Reuss, allen waren op post.  De 
Belgische groep had op 24 juni op het kabinet Leemans de bijeenkomst 
voorbereid: de problemen van de voedselbevoorrading en van de 
steenkoolproductie zouden prioritair worden behandeld, daarna zouden ook de 
publieke financiën en de aanvoer van grondstoffen aan bod komen52. 
 De bijeenkomst werd beheerst door een lang betoog van Galopin.  Hij 
wees allereerst op de beangstigende recente toename van het Duitse 
clearingdeficit tegenover België en het gebrek aan compensatie via de invoer 
van voedingswaren uit Centraal-Europa.  Maar hij ging verder.  Waarom kon 
Duitsland er zelfs niet voor zorgen dat inzake bevoorrading de drie bezette 
West-Europese landen Frankrijk, Nederland en België op gelijke voet werden 
behandeld?  Konden Frankrijk en Nederland niet gedwongen worden om een 
deel van hun relatief surplus aan voedsel aan België door te spelen?  Als het op 
geven en nemen aankwam, dan kon de Belgische steenkoolproductie wellicht 
een oplossing bieden.  Maar nu werd steenkool, onder dwang, naar Frankrijk 
en Nederland uitgevoerd zonder enige tegenprestatie.  Was het onredelijk om 
voedsel te eisen in ruil voor steenkool?  Galopin ging ook in op de hoge 
bezettingskosten en op het probleem van de zwarte markt, maar de industriële 
politiek vormde duidelijk het zwaartepunt in zijn betoog. 
 Galopin verklaarde zich bereid om de industriële productie in België 
verder op te voeren, maar hij moest daar dan wel de mogelijkheid toe krijgen: 
een groter deel van de cokesproductie moest in België blijven om de eigen 
staalindustrie te kunnen bevoorraden en Duitsland moest de toevoer van 
grondstoffen voor de andere industriële sectoren opdrijven.  De hogere 
productie zou uiteraard niet uitsluitend Duitsland ten goede mogen komen, 
een deel van het surplus moest overgeheveld worden naar de binnenlandse 
consumptie en een derde deel zou gebruikt kunnen worden als ruilmiddel om 
voedsel te kopen in neutrale landen zoals Spanje.  ‘Nous sommes disposés à 
travailler, mais pour cela il faut mettre la population à même de le faire et qu’elle ne croie pas 
qu’elle est délaissée par nous’ 53.  De daaropvolgende discussie verliep in een vlotte 
sfeer.  Landfried beloofde zich te zullen inspannen om aan de Belgische 
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wensen tegemoet te komen.  Het zou, helaas zoals te verwachten, bij een 
belofte blijven. 
 Onverwacht, en zeker niet conform met de sfeer van relatieve goede 
samenwerking met het Militaire Bestuur, begonnen vanaf maart 1942 
Reichskreditkassenscheine opnieuw in België te circuleren.  In het begin van juni 
had de Bank er al voor een bedrag van 549 miljoen Belgische frank in kas.  Een 
onderzoek wees uit dat troepen van het oostfront, op rust in België, de Scheine 
frauduleus introduceerden.  Maar dat kon nooit om grote bedragen gaan.  
Sommige aankoopagentschappen van het leger integendeel, in het bijzonder 
die gelieerd met de Luftwaffe, maakten er gebruik van om hun transacties op de 
zwarte markt te financieren54.  Op 9 juni verzocht het Militaire Bestuur de 
Bank om Scheine ter waarde van 500 miljoen Belgische frank aan de Brusselse 
Reichskreditkasse over te maken in ruil voor een creditering van het bedrag op 
haar rekening bij die instelling.  De Reichskreditkasse had de biljetten zogezegd 
nodig voor het uitbetalen van de soldijen aan het oostfront.  De Bank 
betrouwde de zaak niet en weigerde op het verzoek in te gaan.  Ze verkoos het 
materiële bezit van biljetten boven de inschrijving in een boekhouding.  Nu de 
Scheine toch ter sprake waren gekomen, wilde de Bank van de gelegenheid 
gebruik maken de zaak eens en voor goed in het reine te trekken55. 
 De Bank eiste een demonetisering van de Scheine.  Tijdens de 
onderhandelingen met het Militaire Bestuur werden twee oplossingen 
voorgesteld: ofwel een discreditering van de Scheine bij de bevolking, waardoor 
ze vanzelf uit de circulatie zouden verdwijnen, ofwel een officiële 
demonetisering.  De Duitsers waren bereid de tweede oplossing te aanvaarden, 
maar vreesden hierdoor, bij een eventuele geallieerde invasie in het Westen, 
over te weinig geldmiddelen te zullen beschikken om de militaire operaties ter 
plaatse te financieren.  Ze verbonden dan ook een voorwaarde aan deze 
oplossing: er zou een reserve Belgische bankbiljetten ter waarde van 8 à 
10 miljard Belgische frank worden aangelegd in een kluis waartoe slechts de 
opperbevelhebber en de gouverneur van de Bank met twee verschillende 
sleutels toegang zouden hebben.  De Bank kon deze suggestie niet aanvaarden 
en dus werd voor het eerste voorstel gekozen56. 
 In een rondschrijven van 7 juli 1942 verbood het Militaire Bestuur aan 
de particuliere banken om in de toekomst nog Reichskreditkassenscheine te 
aanvaarden of te gebruiken.  Belgische onderdanen konden ze inwisselen bij de 
Bank, Duitse onderdanen bij de Reichskreditkasse.  Op 13 juli werd de bevolking 
gevraagd geen Scheine meer te aanvaarden.  De regeling voldeed de Bank niet: 
ze vreesde het slachtoffer van misbruik te worden, daar de administratie en de 
parastatale instellingen buiten de regeling vielen.  De Bank drong er dus op aan 
dat een einddatum zou worden vastgelegd, waarna inwisseling bij de Bank niet 
meer mogelijk was.  Ze wenste eveneens dat er een maximumbedrag zou 
bepaald worden voor de in te wisselen Scheine.  Op 21 juli werd het einde van 
de maand als einddatum afgekondigd.  Later werd die verschoven naar 
17 augustus en werd ook een plafond van 1.800 miljoen Belgische frank 
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vastgelegd.  Het plafond werd lichtjes overschreden: uiteindelijk werd voor een 
bedrag van 1.812 miljoen Belgische frank aan Scheine ingebracht. 
 In het begin van september 1942 vroeg het Militaire Bestuur nogmaals 
aan de Bank om nu, voor een bedrag van 1 miljard Belgische frank, Scheine aan 
de Reichskreditkasse te overhandigen, maar opnieuw weigerde de Bank, om 
dezelfde redenen als voordien: ze verkoos het materiële bezit van biljetten 
boven het tegoed in een boekhouding57.  Wel bleef de vroegere afspraak gelden 
dat de Bank iedere maand voor een bedrag van 50 miljoen Belgische frank 
Scheine aan de Reichskreditkasse kon overhandigen in mindering van de 
bezettingskosten58. 
 
De nota van Cracco en haar gevolgen 
 
 De versoepeling in de verhoudingen tussen het Militaire Bestuur 
enerzijds, het directiecomité en de stichters-bankiers van de Emissiebank 
anderzijds, werd vrij snel overschaduwd door nieuwe problemen en 
spanningen.  In de eerste plaats kwam er geen bevredigende oplossing tot 
stand voor het wegwerken van het clearingdeficit van Frankrijk en Nederland 
tegenover België.  Het Franse deficit bleef stijgen omdat de Fransen halsstarrig 
weigerden voedsel aan België te leveren in ruil voor uitbetalingen van lonen 
aan Belgische arbeiders en voor hun aankopen van goederen, vooral cokes, in 
België. 
 Nog erger, tijdens de zomer 1942 werden onderhandelingen aangevat 
tussen Franse en Duitse autoriteiten om het Belgische tegoed in de Frans-
Belgische clearing, ten bedrage van 1.250 miljoen Belgische frank, over te 
hevelen naar de Duits-Belgische clearing.  De Duitsers verklaarden zich bereid 
de Franse clearingschuld tegenover België over te nemen en die in te schrijven 
als een verplichting van de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn tegenover 
België, op voorwaarde dat Frankrijk, ter compensatie voor de overgenomen 
schuld, bepaalde goederen aan Duitsland zou leveren.  Duitsland zou aldus de 
goederen ontvangen, die België vruchteloos had opgeëist van Frankrijk tijdens 
de vorige maanden, terwijl de Emissiebank zich moest tevreden stellen met een 
extra toename van haar clearingtegoed bij de Deutsche Verrechnungskasse 59. 
 De Duitse aankopen van Belgische goederen voor levering in Frankrijk 
kregen bovendien een nieuw, voor België ongunstig, financieringsstatuut.  
Deze aankopen waren tot nu toe betaald geworden via de maandelijkse 
verrekeningen tussen de Franse en Belgische Reichskreditkassen: waren er saldo’s 
ten gunste van België, dan mochten ze in mindering worden gebracht van de 
Belgische bezettingskosten.  Vanaf september 1942 werd plots beslist dat die 
aftrek niet meer mogelijk was60. 
 De kwestie van aanzuivering van het Nederlandse clearingdeficit 
tegenover België gaf tijdens de zomer van 1942 op haar beurt aanleiding tot 
ernstige moeilijkheden.  De Nederlandsche Bank had steeds hogere bedragen 
aan Belgische bankbiljetten nodig om de lonen van de in Nederland werkende 
Belgische arbeiders uit te betalen en wenste de daaruit vloeiende schuld in te 
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schrijven op de Belgisch-Nederlandse clearingrekening.  De Emissiebank, 
daartegenover, eiste, als tegenprestatie, een levering van levensmiddelen aan 
België.  Maar zoals de Franse, weigerden de Nederlandse autoriteiten hierop in 
te gaan61.  De Emissiebank stelde dan voor om de aankoop van Belgische 
bankbiljetten te betalen met Belgische schatkistcertificaten, die de Nederlandse 
Bank in portefeuille had62.  De Nederlandsche Bank verwierp aanvankelijk het 
voorstel63.  In september zag ze zich, onder druk van het Militaire Bestuur te 
Brussel, gedwongen het Belgische voorstel te accepteren64. 
 De markante uitbreiding van transacties op de zwarte markt in België 
tijdens de zomer 1942 vormde een tweede grote zorg voor de Bank en voor de 
Emissiebank.  De bruuske toename van het Duitse clearingdeficit tegenover 
België tijdens de maand juli, na twee maanden van redelijke stabiliteit, werd in 
hoofdzaak toegeschreven aan betaalopdrachten voor transacties op de zwarte 
markt, onder de dekmantel laut besonderer Mitteilung.  In de regentenraad van 5 
en 12 augustus nam Bekaert deze zeer beangstigende ontwikkeling stevig op de 
korrel.  Volgens hem was dit een pertinente inbreuk op het akkoord van 5 mei.  
De stijgende transacties van de Duitse aankoopagentschappen op de zwarte 
markt joegen niet alleen de prijzen de lucht in, maar evenzeer de winsten van 
de tussenhandelaars, de gehate klasse der Belgische oorlogsprofiteurs: 
‘produisant, parmi la population honnête du pays, un effet moral désastreux…; nous nous 
faisons les complices de véritables malhonnêtetés’.  Peltzer sloot zich aan bij Bekaert en 
gaf daarbij precieze inlichtingen over de werking van de zwarte markt voor wol 
in de streek van Verviers.  Het directiecomité moest Reeder laten weten dat 
beiden als regent ontslag zouden nemen, indien de Duitse autoriteiten geen 
maatregelen namen om orde op zaken te stellen.  Het directiecomité 
solidariseerde zich volkomen met de scherpe kritiek en met de moedige 
houding van beide regenten65. 
 Kort daarvoor, op 24 juli, had Cracco, hoofd van de dienst Buitenland, 
een vernietigend rapport aan het directiecomité voorgelegd over de 
ontwikkeling van de clearing tussen juli 1941 en juli 1942.  Het bevatte een 
gedetailleerde analyse van de ontwikkeling in de clearing en eindigde met een 
zeer scherp requisitoir tegen het misbruik van het clearingsysteem door de 
bezetter en tegen de Belgen die van het systeem gebruik maakten om zich 
schandelijk te verrijken66. 
 Op 31 oktober 1940, zo luidde het rapport, bedroeg het totale 
clearingtegoed van België tegenover het buitenland 886 miljoen Belgische 
frank.  Op 30 juni 1941 was dit tegoed gestegen tot 2.292 miljoen, op 30 juni 
1942 tot 13.391 miljoen.  Tijdens de maand juli werd opnieuw een scherpe 
stijging vastgesteld.  Sectorieel bekeken was het tegoed einde juni 1942 als 
volgt uitgesplitst: een tegoed van 7.885 miljoen Belgische frank in de 
goederensector, van 2.817 miljoen in de dienstensector en van 2.103 miljoen in 
de kapitaalsector.  De stijging tijdens het laatste jaar was angstwekkend, niet 
alleen wegens het volume, maar ook vanwege de fundamentele verschuivingen, 
die zich hadden afgetekend bij het tot stand komen van dergelijke 
discrepanties. 
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 De evolutie van de goederenbalans werd in hoofdzaak bepaald door de 
massale Duitse aankoop van industriële producten in België.  Tot einde 1941 
werden de Duitse aankopen meestal gecentraliseerd door de Allgemeine 
Warenverkehrsgesellschaft (AWG), onder de controle van het Opperbevel en van 
het Militaire Bestuur te Brussel.  De AWK schreef haar betaalopdrachten 
rechtstreeks uit ten gunste van de Belgische leveranciers en liet ze vergezellen 
van zorgvuldige informatie over de aard van de geleverde goederen.  In 1942 
bleek de AWK echter niet meer de belangrijkste partner in de export naar 
Duitsland en werden steeds meer globale betaalopdrachten uitgeschreven 
zonder toelichtingen.  Vanaf het akkoord van 5 mei kwam inzake informatie 
wel enige verbetering, hoewel onvolledigheid en vertraging in het leveren van 
de vereiste inlichtingen legio bleven67. 
 Het Duitse clearingdeficit in de dienstenbalans werd vooral beheerst 
door de transfers - via de Deutsche Verrechnungskasse - van lonen en spaargelden 
van Belgische arbeiders in het buitenland.  Dat dergelijke bedragen niet 
onbelangrijk waren illustreert het feit dat de emigratie van Belgische arbeiders 
naar Duitsland en Frankrijk bleef aanhouden.  In de sector van het 
kapitaalverkeer was de aangroei van het deficit minder uitgesproken.  Dit wees 
erop dat de invoering van het systeem van uitbetalingen met geblokkeerde 
schatkistcertificaten zijn doel niet had gemist. 
 
 

Tabel 17.1: Totaal Belgisch clearingtegoed per sector 
(juni 1941-juni 1942) 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

datum goederen diensten kapitaal onbepaald totaal 
30.06.1941 
 
30.09.1941 
 
31.12.1941 
 
31.03.1942 
 
30.06.1942 
 

642 
 

3.009 
 

4.913 
 

6.284 
 

7.885 

580 
 

1.011 
 

1.392 
 

2.011 
 

2.817 

758 
 

1.129 
 

1.209 
 

1.429 
 

2.103 

312 
 

120 
 

338 
 

443 
 

586 

2.292 
 

5.269 
 

7.852 
 

10.167 
 

13.391 

 
Bron: NBB, Archief, SD, 18, clearing, dossier 8.11.8/3: rapport F. Cracco, 24.07.1942. 
 
 
 In het tweede deel van zijn rapport ging Cracco in op de bij de clearing 
betrokken acteurs: de Duitse bezetter, de Belgische autoriteiten en de Belgische 
zakenwereld.  De bezetter misbruikte het systeem zo grootschalig dat het 
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internationale kredietwezen volledig werd ontwricht en in feite op zijn kop 
werd gezet: de schuldenaar legde thans zijn wetten op aan de schuldeisers.  
Naar Cracco's mening had de aangewende onderhandelingsstrategie van de 
Belgische autoriteiten om de misbruiken in te dijken slechts marginale 
resultaten opgeleverd.  Er was bovendien weinig hoop op een verbetering in de 
toekomst.  Er bleef bijgevolg slechts één strategie over: het opzeggen van de 
conventie van 16-17 augustus 1940, waarbij de Bank en de Reichsbank zich 
hadden verbonden om, wederzijds en automatisch, zonder enige controle of 
limiet, alle betaalopdrachten van de Deutsche Verrechnungskasse uit te voeren. 
 Cracco ging in zijn rapport nog verder.  Het gebrek aan controle en aan 
een limiet bevorderde het misbruik van de clearing door de Belgische 
zakenwereld.  Sommige financiers, bijvoorbeeld, konden, door verkoop van 
geblokkeerde aandelen en tegoeden in Centraal- en Zuidoost-Europa, hun 
buitenlandse bezittingen via de clearing recupereren.  In feite geschiedde die 
recuperatie op de rug van de Belgische gemeenschap: het risico van het 
Belgische clearingtegoed bij de Deutsche Verrechnungskasse werd immers gedekt 
door de staatswaarborg.  Ook de industriëlen en hun tussenhandelaars gingen 
niet vrij uit.  Hoe sociaal en economisch verantwoord de politiek van 
werkhervatting van het Comité-Galopin oorspronkelijk ook was geweest, en in 
feite nog steeds was, ‘les cas innombrables de transgression de ses exigences à tous les 
échelons de la hiérarchie sociale’ konden niet worden geloochend68.  Deze 
misbruiken genereerden een breed spectrum van onrechtvaardige 
oorlogswinsten: ‘jamais… le jeu de l’initiative privée, libérée de toute contrainte et de toute 
discipline, poussée par la nécessité ou la recherche de l’intérêt personnel, n’a contribué à 
compromettre à un tel degré les intérêts majeurs de la collectivité créancière’ 69. 
 Cracco's rapport viel, zoals te verwachten, in slechte aarde bij de 
stichters-bankiers van de Emissiebank.  Baron de Launoit luchtte zijn 
verontwaardiging al in een brief van 11 augustus aan Goffin.  Hij beschouwde 
het rapport als een  directe aanval op de grote industriële groepen.  Hij vond 
de aantijgingen in het rapport te algemeen, te vaag, niet onderbouwd.  Hij 
wenste duidelijke taal.  Wat waren de concrete beschuldigingen en wie waren 
de schuldigen?  Cracco weigerde in zijn nota van 17 augustus op de polemiek 
in te gaan, maar bleef wel bij zijn standpunt.  Hij trok het patriottisme van de 
industriële en financiële leiders niet in twijfel, maar had zijn bedenkingen bij de 
concrete houding van heel wat Belgische industriëlen en zakenlieden op alle 
niveau’s, inclusief de middenstanders, landbouwers en zelfs bepaalde arbeiders: 
‘Tels sont les éléments qui ont paru nous autoriser à suggérer que le pays témoignait vraiment 
de beaucoup de complaisance à forger ses propres chaînes, qu’il se défendait mal… à l’égard 
des exigences du pouvoir occupant’ 70. 
 De Launoit nam geen genoegen met Cracco's antwoord: ‘L’auteur jette la 
suspicion sur toute l’industrie’.  Het directiecomité trachtte de boot af te houden 
door een nevelige tussenkomst.  Er moest vanzelfsprekend een onderscheid 
worden gemaakt tussen industriëlen die van de oorlogstoestand profiteerden 
om zich te verrijken en de vele anderen die louter om humanitaire en 
patriottische redenen hun industriële bedrijvigheid voortzetten, zonder er extra 
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voordeel uit te halen.  Volgens het directiecomité had Cracco te weinig 
rekening gehouden met dit onderscheid en was de toon van het rapport 
daarom te excessief71.  De stichters-bankiers zagen een dergelijke uitspraak als 
een doekje tegen het bloeden en besloten op 8 september 1942 een bijzondere 
vergadering te wijten aan het rapport. 
 Galopin beheerste de vergadering.  In tegenstelling tot de Launoit vond 
hij de toon van het rapport niet storend: Cracco was immers als hoofd van de 
dienst Buitenland het best geplaatst om de alarmerende evolutie van de 
clearing tijdens de laatste maanden te evalueren.  Uit een voorlopige analyse 
van de cijfers in het goederenverkeer leidde Galopin echter af dat het Belgische 
clearingtegoed slechts voor een beperkt percentage het gevolg was van de 
uitvoer van goederen door de grote industriële groepen.  Het gros van het 
tegoed lag in de sfeer van de betaalopdrachten laut besonderer Mitteilung en 
refereerde dus in grote mate naar transacties waaraan de grote industriële 
groepen niet deelnamen: ‘les grandes entreprises ne peuvent pas être mises en cause…  
L’esprit de lucre dans la fourniture de leur production à l’occupant est l’exception et c’est bien 
plutôt la petite entreprise, qui peut agir d’une façon plus occulte, qu’on doit considérer comme 
responsable du déséquilibre’. 
 Galopin ging wel akkoord met baron de Launoits stelling dat Cracco's 
klacht tegen onbekenden onaanvaardbaar was, maar tegelijkertijd ging hij het 
probleem van de verantwoordelijkheid van de industrie niet uit de weg.  Naar 
Galopins opvatting was dit probleem, gezien de huidige ontwikkeling van de 
clearing, zo ernstig geworden dat het om een oplossing vroeg: ‘Le devoir de la 
Banque est tracé: elle doit, avec tout le pays, reviser son attitude… et faire le point’.  Alle 
aanwezigen sloten zich bij het voorstel aan.  Collin resumeerde de conclusie als 
volgt: ‘… la situation (du clearing) se présente maintenant dans de telles conditions qu’il 
faut la revoir intégralement’ 72. 
 Galopin lichtte zijn uiteenzetting van 8 september toe in een nieuwe 
vergadering, twee dagen later.  Hij legde zijn ideeën in een korte nota vast, die 
hij aan het directiecomité bezorgde.  In de eerste plaats stelde Galopin voor 
om de statistische analyse van Cracco verder uit te diepen: hierdoor zouden de 
sectoren en sociale categorieën, schuldig aan het misbruik op het gebied van de 
clearing, beter geïdentificeerd kunnen worden.  In de tweede plaats moesten de 
Bank en de Emissiebank hun monetaire verantwoordelijkheid bij de 
alarmerende ontwikkeling van de clearing opnemen: ‘le procès de la politique suivie 
jusqu’à présent (est) ouvert…  La Banque Nationale (et la Banque d’Emission sont) 
en première ligne des responsabilités à prendre dans la présente situation ’.  Galopin vroeg 
daarom aan het directiecomité een memorandum op te stellen, waarin het 
standpunt van beide instellingen inzake de clearing duidelijk zou worden 
geformuleerd73. 
 De protesten van Bekaert en Peltzer in de regentenraad, de aantijgingen 
van Cracco, en de reactie daarop bij de stichters-bankiers maakten een sterke 
indruk op de leden van het directiecomité, vooral op Berger en Van 
Nieuwenhuyse74.  Beiden namen nu het voortouw om de houding van de 
instellingen in kwestie aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.  In de 
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eerste plaats verzochten ze secretaris-generaal Leemans om in een brief aan 
Reeder de schending van het akkoord van 5 mei 1942 aan te klagen.  Ze 
onderstreepten dat opdrachten laut besonderer Mitteilung tijdens de zomer 
opnieuw aanzienlijk waren toegenomen.  Einde september was het Belgische 
tegoed gestegen tot meer dan 18 miljard, en de beloofde toelichtingen over de 
leveranciers en over de aard van de goederen bleven uit. 
 Het antwoord van Schlumprecht op 29 september, in naam van het 
Militaire Bestuur, was zeer verontrustend.  Het beklemtoonde vooral de 
noodzaak om de Belgische industrie nog efficiënter in de Duitse 
oorlogseconomie in te schakelen.  Wel zou het Bestuur zich inspannen om in 
de toekomst het verstrekken van de gevraagde toelichtingen te bespoedigen.  
Te dien einde kondigde Schlumprecht de oprichting aan van een 
Wehrmachtverrechnungskasse, die alle betaalopdrachten zou centraliseren en 
controleren.  Hierdoor zou het Bestuur in staat worden gesteld om in een 
versneld tempo de Emissiebank op de hoogte te brengen van de vereiste 
inlichtingen.  De nieuwe instelling zou vanaf 1 oktober 1942 haar 
werkzaamheden aanvangen75.  Volgens het directiecomité ging het in het 
antwoord slechts om vage beloften, waarvan niet veel te verwachten was. 
 Het directiecomité wenste ook tegemoet te komen aan de door Galopin 
op 8 en 10 september geformuleerde aanbevelingen.  Het uitwerken van de 
eerste aanbeveling, namelijk de aanvullende statistische analyse, werd naar 
Cracco doorgeschoven.  Van Nieuwenhuyse kreeg de moeilijke opdracht om in 
een uitvoerig memorandum de houding van de Bank en van de Emissiebank 
ten aanzien van het probleem van de clearing in haar juiste context te plaatsen 
en ze duidelijk te preciseren.  Een eerste ontwerp was klaar op het einde van 
september 1942 en werd de volgende dagen grondig besproken in het 
directiecomité76. 
 Het document was vrij agressief van toon en illustreerde de frustraties 
van het directiecomité tegenover de andere Belgische acteurs in de 
clearingcrisis.  Met Financiën was er geen contact meer.  Plisnier had zich, na 
de discussies in de loop van april over het saneren van de clearing ten koste 
van de bezettingslasten, ontgoocheld teruggetrokken uit de gezamenlijke acties.  
Kort daarop werd hij ziek en hij verdween een paar weken volledig uit de 
circulatie.  Velen kregen hierdoor de indruk dat Plisnier de Bank en de 
Emissiebank tijdens deze moeilijke periode, in de steek liet77.  In de 
administratie bleef alleen Leemans nog een valabele gesprekspartner.  Het 
wantrouwen van het directiecomité tegenover de stichters-bankiers begon zich 
ook schriller af te tekenen.  Berger had de indruk dat deze laatsten de 
verantwoordelijkheid voor de clearing in de schoenen van het directiecomité 
wilden schuiven: ‘… la décision de reprendre le travail, la Banque y est demeurée 
étrangère et ce sont les milieux, auxquels appartient M. Galopin, qui l’ont prise.  Il n’est pas 
logique présentement de demander à la Banque si elle est d’avis de continuer à travailler dans 
les circonstances présentes, parce que c’est elle qui fournit l’argent.  Si la Banque était seule à 
agir et seule responsable… elle dirait catégoriquement non’.  Van Nieuwenhuyse sloot 
zich daarbij aan: ‘Les milieux industriels doivent comprendre qu’en ce qui concerne le 
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clearing, notre action en majeure partie est subordonnée à la leur’ 78.  Dit was wel een 
andere taal dan wat gehoord werd ten tijde van gouverneur Janssen.  De 
vroegere geest van samenwerking leek thans ver zoek. 
 Van Nieuwenhuyse en Berger concludeerden dat de Emissiebank de 
conventie die ze op 16-17 augustus 1940 met de Reichsbank had afgesloten, 
unilateraal moest opzeggen.  Door deze maatregel zou de Emissiebank haar 
weigering om nog langer onverantwoorde betaalopdrachten uit te voeren, 
juridisch kunnen onderbouwen.  Tijdens de discussie van de tekst in het 
directiecomité was Ingenbleek de enige die verzet aantekende.  Hij vond de 
tekst en zeker de als conclusie voorgestelde maatregel te radicaal tegenover te 
bezetter en te kwetsend tegenover de andere betrokkenen, in het bijzonder 
tegenover de stichters-bankiers.  De conclusie gaf, volgens zijn mening, de 
indruk dat het directiecomité ‘… veut tirer son épingle du jeu et se fait la part trop belle 
ou trop facile…’.  De vorming van een stevig gemeenschappelijk front tegen de 
bezetter zou een veel betere strategie zijn79. 
 Berger en Van Nieuwenhuyse konden met de suggestie van een 
gemeenschappelijk front wel instemmen, maar handhaafden hun idee van een 
harde opstelling: ‘Le but est de provoquer une réaction des autorités belges compétentes et 
des milieux industriels…  La Banque se doit de prendre une attitude catégorique, faute de 
quoi elle risque d’être considérée, malgré elle, comme jouant un rôle politique dans le 
déséquilibre du clearing…  Advienne que pourra’.  Nadat een paar scherpe kantjes 
waren afgerond legde Ingenbleek zich uiteindelijk neer bij het memorandum en 
zijn conclusie.  Op 3 oktober werd in het directiecomité een unaniem akkoord 
bereikt.  Er werd bovendien afgesproken dat de tekst niet alleen aan de 
regenten en aan de beheerders ter discussie zou worden voorgelegd, maar dat 
hij ook aan secretaris-generaal Plisnier zou worden doorgegeven.  Ten slotte 
ging het comité akkoord om meester Marcq en meester Charles De Visscher te 
consulteren80. 
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Hoofdstuk 18 
 

HET  EENHEIDSFRONT (oktober 1942) 
 
 
 
 ‘Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle ’ 
 (J. de la Fontaine, Fables, III, 13) 
 
 
 
 
De resolutie van 16 oktober 1942 
 
 Het op 3 oktober door het directiecomité unaniem goedgekeurde 
memorandum werd op 8 oktober naar de regenten en beheerders toegestuurd 
met de vraag om advies uit te brengen op de eerstkomende bijeenkomsten.  
Intussen vaardigde het Militaire Bestuur op 6 oktober de ordonnantie uit over 
de verplichte arbeid met deportatie naar Duitsland.  De maatregel werd in het 
hele land zeer ongunstig ontvangen en zou ook de sfeer tijdens de discussies 
over het memorandum in de regentenraad en in de beheerraad beïnvloeden. 
 De discussie van het memorandum vond in de regentenraad plaats op 
9 oktober1.  Marcq en De Visscher2 waren op de vergadering uitgenodigd als 
juridische adviseurs en Dupriez als economische adviseur.  Bekaert trad op als 
woordvoerder van de regenten.  Hij opende zijn betoog met erop te wijzen dat 
het sociale probleem van bij het begin van de oorlog centraal had gestaan in 
zijn persoonlijke visie op de industriële collaboratie.  Nu hij geconfronteerd 
werd met de ordonnantie van 6 oktober, was dit standpunt alleen maar 
versterkt: ‘en fermant mon usine, je me considèrerais comme un lâche;… en refusant de 
continuer à travailler en Belgique, nous livrons par le fait même tous nos ouvriers à 
l’Allemagne…  Nous n’avons pas ce droit..’.  Anderzijds herhaalde hij, wat hij al 
vaker had gezegd, dat de Bank resoluut moest weigeren mee te werken aan de 
financiering van Duitse aankopen op de zwarte markt.  Om dit mogelijk te 
maken moest de Bank een controlesysteem uitwerken dat iedere transactie zou 
doorlichten.  Berger en Van Nieuwenhuyse reageerden negatief op het 
voorstel: ze geloofden niet in de haalbaarheid van Bekaerts formule en bleven 
voorstander van een algemene maatregel, namelijk het opzeggen van de 
conventie van 1940.  Bekaert, van zijn kant, als ervaren en pragmatische 
zakenman, gesteund door Peltzer, bleef overtuigd dat de Duitsers stap voor 
stap moesten worden aangepakt en dat een algemene, radicale maatregel 
onvermijdelijk op een Duitse weigering zou vastlopen.  Een te strakke houding 
zou de verdere onderhandelingen onmogelijk maken en ook de initiatieven tot 
vermindering van de lasten konden dan worden vergeten. 
 In hun advies trachtten de juristen Marcq en De Visscher de 
tegengestelde standpunten in een reële context te plaatsen.  Wat was te 
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verwachten van een opzeggen van de conventie van 1940?  Antwoord: een 
reeks bevelen van het Militaire Bestuur tot uitbetaling van de geëiste bijdragen.  
Zodra het zover was, had de directie twee mogelijkheden: ofwel accepteerde ze 
de bevelen ofwel weigerde ze hieraan gevolg te geven en nam ze ontslag.  
Accepteren betekende geen ontlasting van haar verantwoordelijkheden en 
ontslag nemen was, in de huidige omstandigheden, duidelijk tegen het belang 
van het land.  Waarom niet, alvorens de conventie op te zeggen, concrete 
toegevingen eisen van het Militaire Bestuur?  De Visscher suggereerde als een 
eventueel haalbaar doel, het overeenkomen van een plafond voor de aan het 
land opgelegde lasten. 
 De twee directeurs bleven aanvankelijk vasthouden aan ‘une proposition de 
solution globale très ferme’, maar lieten zich uiteindelijk toch overtuigen door het 
advies van de juristen.  Derhalve werd het opzeggen van de conventie 
geschrapt uit de conclusie van het memorandum en werd het vervangen door 
de eis tot vaststelling van een plafond3.  Op Ingenbleeks aandringen moesten 
niet alleen de Bank en Emissiebank actie voeren, maar ook de administratie en 
de industriëlen moesten zich hierbij aansluiten.  Ingenbleek stuurde, terecht, 
aan op de vorming van een ‘eenheidsfront’. 
 De discussie van het memorandum door de stichters-bankiers op 
12 oktober, eveneens in aanwezigheid van Marcq en De Visscher, verliep meer 
gespannen dan in de regentenraad4.  Galopin was als altijd de dominerende 
figuur in het debat.  In zijn inleidend betoog liet hij geen twijfel bestaan over 
zijn standpunt.  Hij stelde dat de bezetter het akkoord van 5 mei niet had 
gerespecteerd en dus moesten de Emissiebank en de Bank samen krachtdadig 
reageren.  Op dit punt sloot hij zich dus volledig aan bij de houding van beide 
banken.  Hoe de reactie concreet vorm moest krijgen, was echter niet zo 
duidelijk.  Hier ging Galopin in de richting van Bekaerts voorstel in de 
regentenraad, met dit verschil dat de uiteindelijke controle over de 
uitbetalingen in handen van de Bank en Emissiebank moest blijven.  Het 
directiecomité van beide instellingen moest hardnekkig vechten om van de 
Duitsers hierover meer bevoegdheid te krijgen.  Zodra ze hierover beschikten, 
zouden ze de misbruiken in de clearing beter kunnen opsporen, ze aan de kaak 
stellen en ze eventueel elimineren. 
 Goffin en Ingenbleek zagen geen heil in Galopins strategie.  Ze leunden 
meer en meer aan bij de voorstellen van Van Nieuwenhuyse en Berger.  Ze 
waren er ook van overtuigd dat ‘un controle efficace est impossible’.  Nu werkten al 
135 personeelsleden in de dienst Buitenland, ze behandelden gemiddeld 2.500 
dossiers per dag.  Hun groot probleem was de regelmatige van de 
onregelmatige transacties te onderscheiden.  Omdat de Duitse informatie 
ondermaats was, werd het opsporen van onregelmatigheden als het zoeken 
naar een speld in een hooiberg.  Naar Van Nieuwenhuyses opvatting was er 
slechts één oplossing: ‘un combat final… sur l’ensemble des questions en suspens’, 
namelijk het verkrijgen van een maximum voor de gezamenlijke opgelegde 
lasten.  Berger sloot zich daar bij aan: ‘il n’y a qu’une chose à faire, c’est dire aux 
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Allemands: jusque là et pas plus loin…  J’ai la conviction que… Reeder réfléchira sur la 
question’. 
 Galopin was zich onmiddellijk bewust dat het voorstel van het 
directiecomité zijn politiek van werkgelegenheid in België in het gedrang zou 
brengen.  Hij en ook de andere leden van de raad maakten dan ook ernstige 
bezwaren tegen het voorstel.  De beperking van de uitbetalingen in de clearing 
tot een bepaald maximum zou op termijn, zo meenden ze, de Belgische uitvoer 
hinderen.  Het logische gevolg hiervan zou zijn dat de werkgelegenheid in 
België zou verminderen.  Daar de Duitse autoriteiten ‘werkloosheid’ als 
onbestaand in hun taalgebruik hadden ingeschreven, zou bij de afbouw van de 
activiteit van de industrie in België, een grootschalige deportatie van Belgische 
arbeiders naar Duitsland volgen.  De Munck merkte op dat het gevaar nog 
werd vergroot door het ‘forfaitaire’ karakter dat Berger en Van Nieuwenhuyse 
aan het maximum koppelden.  Werd een maximum van de op te leggen totale 
lasten als het enige te bereiken doel vooropgesteld, met het argument dat een 
doelmatige controle van de misbruiken toch niet mogelijk was, dan kon de 
bezetter, zoals Berger en Van Nieuwenhuyse zelf hadden toegegeven, naar 
willekeur de lasten spreiden.  Indien het de bezetter dus beter uitkwam de 
Belgische arbeiders in de oorlogsindustrie binnen Duitsland in te zetten, dan 
kon hij nu alle lasten voor België naar de bezettingskosten overhevelen en, 
daarbij aansluitend, de clearing laten uitdoven.  De Belgische uitvoer naar 
Duitsland werd dan automatisch uitgeschakeld en de hierdoor vrij gekomen 
arbeid werd volledig beschikbaar voor deportatie.  In het kader van de 
ordonnantie van 6 oktober was dit een mogelijk scenario. 
 Door vast te houden aan het idee dat een doelmatige controle niet kon 
worden verwezenlijkt, voelden Van Nieuwenhuyse en Berger zich door de 
Muncks daarop voortbouwende redenering in het nauw gedreven.  Ze 
suggereerden daarom hun eis tot plafonnering toch in te bedden in een zeker 
systeem van controle.  De uitvoer naar Duitsland moest, volgens hen, worden 
vergezeld van een visum, door een Belgisch orgaan uitgereikt.  Deze a priori 
controle zou de onregelmatige verrichtingen uit de clearing elimineren en de 
gebrekkige a posteriori controle van het akkoord van 5 mei doeltreffend 
vervangen.  De stichters-bankiers, pragmatici als ze waren, stonden zeer 
sceptisch tegenover een dergelijk concept.  Volgens hen getuigde het al van 
weinig zin voor realiteit te denken dat de Duitsers een plafond zouden 
aanvaarden.  Daaraan ook nog de verplichting van een Belgisch visum 
verbinden, was helemaal utopisch. 
 De stichters-bankiers leidden uit de radicale houding van de twee 
directieleden af dat ze, ‘plots laverend van een lauwe naar een harde koers’5, 
alleen maar een uitweg zochten om verantwoord ontslag te kunnen nemen6.  
Dit was vermoedelijk ook zo.  Volgens beide directeurs had de alliantie van 
gouverneur Janssen met de stichters-bankiers in 1940, aangegaan uit sociaal-
economische en nationale overwegingen, de actie van beide instellingen 
meegesleurd in de fatale maalstroom van de Duitse clearingoperaties.  
Aanvankelijk vormde dit geen probleem, zolang het verstoorde evenwicht 
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gering bleef, maar nu het Duitse deficit recordcijfers haalde, was de 
Emissiebank een ‘gedwongen’ financiële medeplichtige geworden van de 
industriële collaboratie, die aangetrokken was door de stichters-bankiers. 
 De stichters-bankiers hadden valabele argumenten te over om hun ‘de 
facto’ collaboratie te verantwoorden.  De bevoorrading van de bevolking, het 
vermijden van een massale deportatie van arbeiders naar Duitsland, het 
behoud van een industriële infrastructuur in het land met het oog op het 
naoorlogse herstel: het waren zeker doorslaggevende argumenten, zelfs al was 
het vrijwaren van het eigenbelang evenmin afwezig.  Het Belgische clearing-
tegoed diende bovendien te worden beschouwd als een saldo: tijdens de twee 
voorbije oorlogsjaren was de totale Belgische uitvoer voor bijna 40 procent 
gecompenseerd geworden door invoer van levensmiddelen en grondstoffen.  
Hoe groot het tekort in de compensatie ook was, de Belgische bevolking had 
in ieder geval, door de export naar Duitsland, een niet onaanzienlijke 
hoeveelheid levensmiddelen uit het buitenland ontvangen.  De tewerkstelling 
in België had bovendien duizenden arbeiders in eigen land aan het werk 
gehouden.  De ‘politiek van het minste kwaad’ had dus ongetwijfeld een aantal 
positieve resultaten opgeleverd, hoe onvoldoende die ook waren. 
 Naar de opvatting van De Visscher golden de argumenten van de 
industriële leiders echter niet voor de directie van het centrale bankwezen7.  
Deze had haar eigen monetaire verantwoordelijkheid te dragen, waar zelfs 
Duitse dwangbevelen haar niet van konden ontlasten8.  In de toekomst zou de 
situatie voor de directie niet verbeteren, integendeel, de transfers van de 
spaargelden van de naar Duitsland gedeporteerde arbeiders zouden het 
probleem van de financiering alleen nog scherper stellen9. 
 De juristen moesten wel toegeven dat de taak van de directieleden niet 
eenvoudig was, want ook zij werden verondersteld rekening te houden met het 
algemene belang van het land.  Dit was ten slotte de taak van elke instelling van 
openbaar nut.  De industriëlen hamerden op dit algemene belang om de 
solidariteit tussen de Bank, de Emissiebank en de zakenwereld te verankeren.  
Berger en Van Nieuwenhuyse hadden daar echter geen boodschap meer aan.  
Ze bleven zich opsluiten in hun strikt monetaire verantwoordelijkheid zonder 
rekening te houden met de bredere noden van het algemene belang10.  Als 
centrale bankiers, zo luidde hun argument, behoorden ze uitsluitend te waken 
over de gezondheid van het Belgische muntwezen.  Door omstandigheden 
waren ze daarvan een tijd lang afgeweken, maar nu was het ogenblik gekomen 
om hun politiek opnieuw in rechte banen te leiden.  In de toekomst zouden ze 
zich weer aan de principes van een orthodox monetair beleid houden, onder 
andere door een maximum te eisen voor de door de bezetter opgelegde lasten 
en door aan alle verrichtingen met het buitenland voorafgaandelijk een 
goedkeuring van Belgische zijde verplicht te stellen.  Indien de Duitsers met 
die eisen akkoord zouden gaan, en beide directeurs beweerden dat ze dat 
waarschijnlijk zouden doen, dan was hun actie geslaagd; zo niet, dan was een 
ontslagname voor hen de enige eervolle uitweg11. 
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 Na het afronden van de discussie kregen De Visscher en Marcq de 
opdracht om in samenwerking met Berger en Van Nieuwenhuyse een aantal 
resoluties te formuleren die rekening hielden met de gemaakte bedenkingen en 
kritieken.  Daar beide directeurs op dat ogenblik al zo vastgeroest zaten in hun 
‘groot gelijk’, was er van een brainstorming tussen hen en de juristen geen sprake 
meer.  Zij waren het die de teksten dicteerden12.  Hun ontwerp omvatte zes 
concrete voorstellen13.  1° De Visschers suggestie van een plafond werd, zij het 
onder een geamendeerde vorm, opgenomen.  Dit betekende dat de totale door 
de bezetter opgelegde lasten - bezettingskosten, clearing, opeisingen en 
Reichskreditkassenscheine - een maandelijks maximum niet meer mochten 
overschrijden.  België moest bovendien op de verdeling van de lasten over de 
verschillende categorieën controle kunnen uitoefenen; 2° het akkoord van 
5 mei was door de bezetter niet gerespecteerd geweest en werd bijgevolg als 
vervallen beschouwd: betaalopdrachten met de vermelding laut sonderer 
Mitteilung zouden niet meer automatisch worden uitgevoerd; 3° alle transacties 
met het buitenland zouden onderworpen worden aan een voorafgaande 
controle en goedkeuring door de dienst der Verrekeningen van het ministerie 
van Economische Zaken.  Hierdoor zou paal en perk worden gesteld aan de 
Duitse aankopen op de zwarte markt en zou ook meteen de aangekondigde 
opening van een Belgische rekening bij de Wehrmachts-verrechnungskasse totaal 
overbodig worden14. 
 De drie volgende voorstellen waren niet zo alomvattend en daarom 
minder essentieel: 1° de transfers naar België van geld door de in de Duitse 
oorlogsindustrie werkende arbeiders werden onaanvaardbaar geacht en zouden 
daarom in de toekomst niet meer worden uitgevoerd.  De Belgische openbare 
diensten zouden in het levensonderhoud van de families in België voorzien15; 
2° de positieve Belgische saldo’s bij de verrekeningen tussen de Franse en 
Belgische Reichskreditkasse zouden opnieuw van de bezettingskosten worden 
afgetrokken, zoals dit sinds november 1941 het geval was geweest, een 
maatregel die evenwel in september 1942 was opgeschort; 3° de Bank en 
Emissiebank weigerden, voor een waarde van 1 miljard Belgische frank, 
Reichskreditkassenscheine van hun portefeuille aan de Reichskreditkasse over te 
maken. 
 De zes resoluties werden op 14 oktober aan de stichters-bankiers van de 
Emissiebank voorgelegd16.  Goffin maakte zich sterk dat de regentenraad van 
de Bank achter de tekst stond, zelfs al was hij veeleisend van karakter en zelfs 
agressief van toon.  De stichters-bankiers, waren, tegen hun gewoonte in, 
volledig in het defensief gedrongen.  Ze hadden altijd voor een 
aanwezigheidspolitiek gestaan, die de werkgelegenheid in België zoveel 
mogelijk moest handhaven en daarvoor waren compromiszoekende 
onderhandelingen met de bezetter nodig, wat niet belette dat toegevingen 
zoveel mogelijk moesten worden beperkt.  Tegelijkertijd hadden ze bij de 
directie van de Bank en van de Emissiebank aangedrongen om krachtdadig op 
te treden bij het bestrijden van de misbruiken.  Hoe konden ze, nu het zover 
was, bakzeil halen?  Aan de andere kant realiseerden ze zich maar al te goed dat 
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de gestelde eisen niet haalbaar waren.  Indien dit zo doorging, stevenden ze af 
op een niet te onderschatten crisissituatie met het Militaire Bestuur.  Daar keek 
niemand naar uit, zeker niet de stichters-bankiers, want ze zagen al heel hun 
strategie aan flarden. 
 A.-E. Janssen deed bij de opening van de discussie in de Emissiebank 
dan ook een dramatische oproep om gezamenlijk trouw te blijven aan de 
aanwezigheidspolitiek.  Vanuit dit concept moesten opnieuw onderhandelingen 
met de bezetter worden aangeknoopt die als enig doel hadden de Belgische 
controle op de clearingverrichtingen doeltreffender te maken.  Pas in zover dit 
niet mogelijk bleek, konden de voorstellen van Berger en Van Nieuwenhuyse 
ter discussie worden gebracht.  De Launoit, van zijn kant, meende dat een 
verfijning van de controle het directiecomité meer adem zou geven.  Hij dacht 
aan een systeem waarbij alle uitbetalingen zouden worden uitgevoerd met 
nominatieve, niet-verhandelbare schatkistcertificaten, die na de oorlog 
terugbetaalbaar waren en eventueel ter disconto bij de Bank konden worden 
aangeboden.  Zijn suggestie vond geen bijval17. 
 Galopin vond het idee van een eenheidsfront met het oog op een 
gezamenlijke actie een goede zaak, zoals ook het idee van de voorafgaande 
onderhandelingen, maar bleef zich hardnekkig verzetten tegen het voorstel van 
een totaal ‘forfaitair’ plafond: (quant au) plafond, … il est certain que les Allemands 
ne l’accepteront jamais,… mais si on arrive, par exemple, à établir une limite pour chaque 
mois du clearing, et si cette limite n’exclut pas le contrôle, cela est toute autre chose..’, 
waarop Van Nieuwenhuyse antwoordde: ‘..c’est exactement cela dont on a parlé 
jusqu’ici,… en fait nous sommes d’accord ’. 
 De stichters-bankiers waren niet echt overtuigd door Van 
Nieuwenhuyses interpretatie, maar legden zich uit solidariteit toch neer bij de 
resoluties.  Op 16 oktober ondertekenden ze samen met de regenten en het 
directiecomité unaniem de tekst18.  Het bereikte akkoord was in feite niet 
zuiver op de graat.  De stichters-bankiers beschouwden de voorstellen als een 
maximumprogramma.  Ze zouden het hanteren in onderhandelingen met het 
Militaire Bestuur.  In ruil voor toegevingen door de Duitsers zouden de Belgen 
van hun kant eventueel bereid zijn bepaalde eisen af te zwakken.  Berger en 
Van Nieuwenhuyse, met Goffin in hun spoor, stelden daartegenover het 
aanvaarden van het geheel van de conclusies door de Duitsers als een conditio 
sine qua non voor het bereiken van een akkoord.  Het geheel moest worden 
aanvaard, zo niet werd er ontslag genomen19.  Geen van beide standpunten 
werd echter expliciet in de tekst opgenomen, zogezegd om de secretarissen-
generaal ook achter de resoluties te krijgen20. 
 In dit verband onderzocht Cracco, vermoedelijk op verzoek van Berger, 
hoe de uiteenlopende standpunten van Plisnier en van de Emissiebank, inzake 
het elimineren van onregelmatige transacties uit de clearing, dichter bij elkaar 
konden worden gebracht.  Hij dacht aan een zuivere boekhoudkundige 
operatie.  De uitbetalingen van onregelmatige transacties zouden niet meer 
rechtstreeks ten gunste van de Duitse instanties geschieden maar ten gunste 
van de Belgische Schatkist.  Om de nodige liquiditeiten voor de uitbetaling te 
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verkrijgen zou de Schatkist certificaten ter disconto aanbieden bij de Bank, die 
de operaties op een bijzondere rekening zou inschrijven.  Het clearingcomité 
zou de dossiers vooraf onderzoeken21. 
 
Het dramatische onderhoud met Reeder (28 oktober 1942) 
 
 De tekst van de resoluties werd op 17 oktober naar de secretarissen-
generaal Plisnier en Leemans toegestuurd met het verzoek zich bij de actie aan 
te sluiten.  Het doel was het Militaire Bestuur te confronteren met een hecht 
eenheidsfront, hetgeen de kans op slagen aanzienlijk zou verhogen.  Er was 
trouwens nog een tweede reden om de secretarissen-generaal bij de actie te 
betrekken.  De Bank en de Emissiebank stonden, wettelijk gezien, onder de 
voogdij van de overheid.  Een belangrijke actie, zoals die voorzien door de 
resoluties, kon niet worden ondernomen zonder de goedkeuring van het 
ministerie van Financiën, en - rekening houdend met de voorstellen inzake de 
controle - was ook het fiat van het ministerie van Economische Zaken 
vereist22. 
 De secretarissen-generaal gingen in op het voorstel.  Plisnier nodigde de 
betrokkenen uit op een gezamenlijke vergadering op 20 oktober in zijn kabinet.  
Hij wilde eerst horen hoe elk van de beide partijen de resoluties interpreteerde.  
Het zou hem niet verrassen mochten er uiteenlopende versies boven komen.  
Inderdaad, hij had zich niet vergist.  Volgens Galopin mochten de resoluties 
niet worden opgevat als een ultimatum aan de Duitsers, maar als een 
uitgangspunt voor onderhandelingen.  Van Nieuwenhuyse meende, daartegen-
over, dat ze wel als een ultimatum moesten worden beschouwd.  Indien het 
Militaire Bestuur zich niet akkoord verklaarde met het totale pakket, dan zou 
het directiecomité van de Bank en de Emissiebank ontslag nemen.  Plisnier 
verklaarde dat hij zich in dit geval zou aansluiten bij de beslissing van het 
directiecomité.  De beheerders en de regenten wilden zich niet desolidariseren: 
indien het comité om verantwoorde redenen ontslag nam, zouden ook zij zich 
bij die beslissing aansluiten en ontslag nemen23.  Ze zouden wel op post blijven 
in hun ondernemingen, dit uit sociale overwegingen: ‘ne voulant pas livrer les 
ouvriers à la déportation’ 24. 
 Plisnier bracht daarna ook het probleem rond de lonen van de 
gedeporteerde arbeiders ter sprake.  Hij stond ook hier volledig achter het 
directiecomité en wilde van de gelegenheid gebruik maken om het te feliciteren 
voor zijn kordate houding in dit opzicht.  Mocht de Emissiebank gedwongen 
worden om de transfers van deze lonen naar familieleden in België te 
financieren, dan zou hij daartegen verzet aantekenen via de regerings-
commissaris25. 
 Naar het einde toe van de bijeenkomst, bleek dat er op heel wat punten 
nog onzekerheden bestonden.  Hoe zou men strategisch te werk gaan om bij 
Reeder het memorandum te verdedigen en wie zou dit op zich nemen?  Een en 
ander moest nog worden doorgepraat.  De namen van de leden, die naar 
Reeder zouden worden gedelegeerd, werden nu al vastgelegd, omdat ze samen 
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de komende dagen het kader van de besprekingen zouden uittekenen.  Door 
onderlinge discussie zouden ze trachten in de nog resterende schemerzones 
meer klaarheid te brengen.  Plisnier en Leemans zouden optreden voor de 
administratie, Goffin en Berger voor de Emissiebank, Galopin en M.-L. 
Gérard voor de stichters-bankiers. 
 De drukke voorbereiding van de actie van het eenheidsfront was het 
Bankaufsichtamt vanzelfsprekend niet ontgaan.  Op 21 oktober vroeg von 
Becker aan Ingenbleek om meer inlichtingen over de besprekingen, die al een 
tijdje gaande waren.  Uit wat volgde bleek dat von Becker bijzonder goed was 
ingelicht.  Hij verwittigde Ingenbleek dat een al te agressieve houding zeer 
ernstige gevolgen zou kunnen hebben.  Bij een eventueel ontslag van het 
directiecomité zou het Militaire Bestuur onmiddellijk zorgen voor vervanging.  
Het land zou vanuit Berlijn aan een streng regime worden onderworpen (‘vous 
aurez ici le règne des SS’).  En zeer onaangename sancties zouden niet uitblijven.  
Naast dreigementen volgde ook een teleurgestelde noot: hadden de Belgen dan 
geen oog voor de inspanningen van het Militaire Bestuur om de bezetting hier 
zo draaglijk mogelijk te maken?  Von Becker was zeker eerlijk toen hij 
vervolgde: ‘le général von Falkenhausen, au risque parfois de passer pour un homme trop 
tiède auprès de personnalités nationales-socialistes influentes, fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour alléger le sort de la Belgique’ 26.  Rond hetzelfde tijdstip werden ook 
Galopin en Leemans bij von Becker ontboden en werden ook zij 
gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van een te harde houding.  Aan hen 
werd speciaal gevraagd bij het directiecomité aan te dringen op een uitbetaling 
van de opgeschorte opdrachten27. 
 Het onderhoud met Reeder werd eerst op 27, daarna definitief op 
28 oktober vastgelegd.  Op 22, 27 en 28 oktober vergaderden de leden van de 
delegatie op het kabinet van Plisnier om de strategie te preciseren.  Na drukke 
onderhandelingen werd afgestapt van een kordate ‘als ultimatum opgevatte’ 
presentatie van de zes resoluties.  De delegatie zou tijdens de eerste fase van 
het gesprek het memorandum voorleggen en toelichten.  Daarna zou ze de 
resoluties één na één ter discussie brengen, niet in de vorm van zes gelijke 
eisen, maar in een zekere hiërarchische orde28. 
 In de eerste plaats, en met nadruk op het bijzondere belang ervan, zou 
een effectieve controle van de Emissiebank over haar financiële verrichtingen 
worden opgeëist.  Als hoofdargument zou worden aangevoerd dat Duitse 
aankopen op de zwarte markt in België nu geen uitzonderingen meer waren, 
maar een courante praktijk.  Maarschalk Göring had ze zelfs in een recente 
toespraak van 4 oktober goedgepraat, natuurlijk niet voor Duitsland, maar wel 
voor de bezette gebieden.  Dergelijke wantoestanden konden niet langer 
worden aanvaard.  Alleen een effectieve controle van de Belgische autoriteiten 
kon hieraan een einde maken.  Als tweede punt zou het probleem van de 
clearing worden aangesneden.  Hierbij zou vooral de nadruk worden gelegd op 
welke verrichtingen voor de clearing in aanmerking kwamen.  Het antwoord 
hierop was eenvoudig: alleen normale commerciële verrichtingen, steunend op 
vrijwillig afgesloten contracten, konden er het voorwerp van zijn. 
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 De kwestie van het plafond zou als derde punt aan de orde komen.  Het 
zou slechts als een secondair probleem worden voorgesteld.  Niet alleen zou 
een akkoord hierover moeilijk te verkrijgen zijn, maar bovendien zagen de 
gedelegeerden ook in dat een plafond contraproductief kon werken.  De 
Belgische export naar Duitsland opdrijven, zou meer arbeiders hier aan het 
werk kunnen houden, wat sociaal gezien, toch een van de prioriteiten moest 
zijn.  Tot slot zouden in rangorde van belangrijkheid nog de kwestie van de 
loontransfers en van de compensatie tussen de Franse en Belgische 
Reichskreditkasse ter sprake komen. 
 Galopin had duidelijk grote druk uitgeoefend om de inhoud van de 
resoluties om te buigen tot een strategie naar zijn hand.  De onverwachte 
tegemoetkomende houding van Goffin en Berger had vermoedelijk ook te 
maken met von Beckers waarschuwingen.  Ze was ongetwijfeld eveneens 
beïnvloed door informele tussenkomsten van Galopin.  Berger was op 
23 oktober ingegaan op een uitnodiging van Galopin om in zijn kantoor van de 
Société Générale nog eens na te bomen over de besprekingen op het kabinet 
van Plisnier.  Galopin kreeg de indruk dat Berger niet zo stug was als gedacht, 
hij leek eerder tot toegevingen bereid: ‘Mr. Berger est assez déprimé.  Celui-ci 
explique que les dirigeants de la Banque Nationale (et de la BEB) se sentent de plus en 
plus perdus et abandonnés’ 29.  De verslagen van de gedelegeerden getuigen ook 
van een consensus tussen de leden van het directiecomité en de secretarissen-
generaal30.  In hoever iedereen werkelijk achter het akkoord stond, is niet uit te 
maken.  Wel was de achterban van het directiecomité van de Emissiebank, 
vooral Van Nieuwenhuyse, waarschijnlijk vrij ontgoocheld over de gang van 
zaken, maar de optie voor een eenheidsfront vereiste nu eenmaal de bereidheid 
tot een zeker compromis31. 
 Op 28 oktober vond in de gebouwen van het Militaire Bestuur het 
geplande onderhoud met president Reeder plaats32.  Dat ook de Duitsers zich 
bewust waren van het belang van de bijeenkomst, wordt gestaafd door wie er 
zoal aanwezig was: president Reeder vanzelfsprekend, daarnaast ook 
bankcommissaris dr. von Becker, dr. Hofrichter, dr. Schlumprecht, dr. 
Hüttmann, dr. Jost, Reuss en verder nog minder bekende namen, met andere 
woorden iedereen die meetelde in het Bankaufsichtamt.  In zijn inleiding zette 
Reeder onmiddellijk de toon: het Militaire Bestuur was in feite niet gediend 
met verzoeken tot onderhandelingen.  Dat het toch aanvaard had de delegatie 
te ontmoeten moest dan ook worden gezien als een bijzonder gebaar van 
welwillendheid van Duitse zijde.  Reeders weinig aanmoedigende inleiding 
weerhield Plisnier niet om onmiddellijk de koe bij de horens te vatten.  Daar de 
Duitsers niet bij machte waren geweest het akkoord van 5 mei 1942 te 
respecteren, moesten de daarin vervatte regelingen worden herzien en 
verbeterd.  Daartoe moest een ‘Belgische’ controle op de clearingtransacties 
worden ingebouwd en moesten maatregelen worden getroffen om de Duitse 
aankopen op de Belgische zwarte markt te verhinderen.  Plisnier wees 
verder op de problemen van de verrekeningen tussen de Franse en Belgische 
Reichskreditkasse en van de loontransfers van Duitsland naar België.  Hij besloot 
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zijn betoog met een dringende oproep tot vermindering van de totale 
bezettingslasten. 
 Goffin herhaalde, in zijn betoog, de kwestie van de voorafgaande 
Belgische controle op alle clearingverrichtingen en kwam ook terug op 
Plisniers oproep tot vermindering van de globale bezettingslasten.  Dit waren 
voor hem de twee cruciale knelpunten, die dringend een tegemoetkoming van 
het Militaire Bestuur vereisten.  Berger benadrukte in het bijzonder de eis in 
verband met een gezonde clearing: clearingoperaties mochten enkel betrekking 
hebben op normale commerciële verrichtingen.  Reeder, in zijn antwoord, 
oversimplifieerde de hele zaak en herleidde de Belgische bezwaren tot het 
probleem van de zwarte markt.  Hij was de eerste, beweerde hij, om een 
dergelijke ontsporing met kracht te bestrijden.  Hij merkte echter fijntjes op dat 
er op die markt twee partijen in het spel waren: zonder de Belgische 
zwarthandelaars zouden de Duitse inkopers toch nergens staan.  Of wel? 
Reeder stelde voor een bijzondere commissie op te richten, die alle Belgische 
aanbiedingen aan Duitse inkopers op de zwarte markt zou controleren.  In de 
toekomst zouden ook alle uitbetalingen in de clearing exclusief worden 
uitgevoerd via de op 29 september geopende rekening bij de 
Wehrmachtsverrechnungskasse (WVK).  Dankzij de concentratie van al deze 
uitbetalingen zou er een doeltreffende controle tot stand komen en zouden de 
misbruiken en onregelmatigheden worden weggewerkt. 
 Galopin erkende dat Reeders voorstellen positieve elementen bevatten.  
Maar of ze voldoende waren om al de ter tafel liggende problemen op te 
lossen, daar had hij zijn twijfels bij.  Hij was ervan overtuigd dat, wilde men de 
betaalopdrachten laut besonderer Mitteilung werkelijk uit de wereld helpen, men 
naast een Duitse controle ook een controlesysteem moest opzetten vanuit de 
Belgische administratie: ‘Si nous étions amenés à collaborer au contrôle des opérations des 
marchés noirs dans le compte WVK, les choses se dérouleraient beaucoup plus facilement, car 
il faut bien le dire, il s’agit d’achats de marchandises et non de secrets militaires’.  
Daarnaast wenste Galopin ook een Belgische controle op de zogenaamde 
normale commerciële verrichtingen, want die konden ook aankopen van 
wapens en munitie omvatten en de Emissiebank had vanaf het begin van de 
bezetting geweigerd daaraan mee te werken. 
 Reeder was bereid de voorstellen van de Belgische delegatie te 
onderzoeken en na te gaan in welke mate het Militaire Bestuur eraan tegemoet 
kon komen.  Ook dr. Schlumprecht gaf de indruk begrip op te brengen voor 
het Belgische standpunt en er zelfs welwillend op in te willen gaan.  Reeder liet 
wel niet na te beklemtonen dat aan het akkoord van 5 mei 1942 niet kon 
worden geraakt.  Hij stond, zoals gezegd, wel achter een betere Duitse controle 
op de misbruiken.  Deze positieve geluiden werden wel en sourdine gezet, toen 
Reeder voor het afsluiten van zijn betoog, als was het terloops, meedeelde dat 
het niet uitgesloten was dat in de komende maanden toch nog forfaitaire 
uitbetalingen zonder toelichtingen zouden worden aangeboden.  Verrast door 
deze onverwachte mededeling, vroegen de Belgische gedelegeerden wat ze hier 
precies onder moesten verstaan.  Daarop gaf Reeder het woord aan Hofrichter.  



Het eenheidsfront (oktober 1942) 

 

483 

Het klimaat van voorzichtige tegemoetkoming sloeg meteen om.  Hofrichters 
verklaring was zakelijk, bitsig en zelfs imperatief.  Meteen werd ook duidelijk 
hoe groot de kloof was in het Militaire Bestuur tussen de gemodereerden rond 
Reeder en Schlumprecht en de clan van Hofrichter, die de strikte en 
veeleisende lijn van Berlijn wenste te volgen33. 
 Daarop ontvouwde Hofrichter een volledig financieel programma dat 
de clearing ten gronde zou reorganiseren.  De Emissiebank moest de 
Wehrmachtverrechnungskasse erkennen en de opgeschorte uitbetalingen ten 
bedrage van 762,5 miljoen Belgische frank onmiddellijk via de rekening van de 
Kasse uitvoeren34.  Bovendien zou de Emissiebank maandelijks een forfaitair 
bedrag van 500 miljoen Belgische frank naar de rekening van de Kasse moeten 
overschrijven, waarover geen enkele toelichting zou worden verstrekt.  Het 
surplus aan globale uitbetalingen zou voor 90 à 100 procent worden toegelicht.  
Ten slotte zouden er, in tegenstelling met wat vastgesteld was in het akkoord 
van 5 mei 1942, geen toelichtingen meer gegeven worden over de tussen mei 
en oktober uitgevoerde uitbetalingen aan de Allgemeine Wahrenverkehrsgesellschaft, 
die een bedrag van 1.512,5 miljoen Belgische frank vertegenwoordigden. 
 De inhoud van Hofrichters mededeling en de hautaine toon waarop die 
werd geuit, overvielen de delegatie als een ijskoude douche.  Goffin reageerde 
onmiddellijk.  Hofrichters programma hield niet in het minst rekening met de 
voorstellen van de Belgische delegatie.  Alle hoop op een compromis was 
erdoor de bodem ingeslagen.  Iedereen in deze vergadering had in feite 
gerekend op een groter begrip van het Militaire Bestuur.  Nu leek het wel of de 
Duitse autoriteiten door hun onaanvaardbare eisen, de directie en eventueel 
ook de beheerders geen andere keuze meer lieten dan hun ontslag aan te 
bieden.  Vermoedelijk vertaalde de Frans-Duitse tolk het door Goffin eerder 
voorzichtig geformuleerde vooruitzicht van een eventueel ontslag in een meer 
radicale stellingname35.  Reeder, die slechts de Duitse vertaling had gehoord, 
had deze scherpe repliek niet verwacht: hij vond de tussenkomst van Goffin 
onbetamelijk en arrogant tegenover het Duitse gezag.  Hij reageerde dan ook 
even snel en drastisch: het aanvaarden van het vierpuntenprogramma - dat ook 
per brief zou worden meegedeeld - was de conditio sine qua non voor het in 
aanmerking nemen van de Belgische wensen.  Hij schorste de vergadering en 
verliet woedend de zaal. 
 
Reeders bevel tot onmiddellijke betaling (29 oktober 1942) 
 
 Reeder liet op 29 oktober de brief overhandigen, waarnaar hij had 
verwezen bij het schorsen van de vergadering de dag voordien.  De brief 
herhaalde de eisen van Hofrichter, maar herformuleerde ze, deels imperatiever, 
deels ook weer soepeler36.  De eis tot uitbetaling van de opgeschorte 
750 miljoen Belgische frank werd in de brief vertaald in een formeel bevel: de 
betaling moest uitgevoerd zijn uiterlijk op 30 oktober te 16 uur en was een 
conditio sine qua non voor het voortzetten van de onderhandelingen.  Reeder 
bevestigde bovendien expliciet de handhaving van het akkoord van 5 mei 1942, 
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met dit verschil dat de afgesproken toelichtingen niet meer door de Duitse 
aankoopdiensten maar door de Wehrmachtverrechnungskasse zouden worden 
verstrekt.  Inzake de uitvoering van de gezamenlijke betaalopdrachten werd 
een soepeler houding aangenomen.  Reeder liet hier de keuze tussen twee 
alternatieven: een voorstel A en een voorstel B. 
 Voorstel A voorzag in de betaling, aan de Wehrmachtverrechnungskasse, van 
een forfaitair bedrag ten belope van 500 miljoen Belgische frank per maand.  
In principe moesten geen toelichtingen worden verstrekt, maar het Militaire 
Bestuur beloofde zich in te spannen om de namen van de Belgische verkopers 
door te geven alsook het aan hen doorbetaalde bedrag en de aard van de bij de 
transacties betrokken goederen.  Voor gezamenlijke betaalopdrachten boven 
het maandelijkse forfait zouden in ieder geval toelichtingen worden gegeven 
tot 90 procent van het totaal.  Er zou bovendien getracht worden ook de 
resterende 10 procent te verantwoorden. 
 Volgens voorstel B zouden van nu af alle aankopen van goederen in 
België, verricht door Duitse aankoopdiensten of door voorbijtrekkende 
troepen en bestemd voor gebruik buiten België, worden gefinancierd via de 
clearing en niet meer via de bezettingskosten.  Hiervoor zouden voor minstens 
90 procent van de transacties toelichtingen worden verstrekt.  Mocht de 
Emissiebank dit voorstel afwijzen, dan zou de financiering via de 
bezettingskosten gehandhaafd blijven.  Wees de Emissiebank ook het eerste 
voorstel af, dan zou het maandelijkse forfaitaire bedrag extra aan de 
bezettingskosten worden toegevoegd. 
 Het bevel tot onmiddellijke betaling van 750 miljoen Belgische frank 
impliceerde een spoedige beslissing van het directiecomité van de Bank en van 
de Emissiebank.  Vandaar dat het comité nog dezelfde dag bijeenkwam37.  
Vermoedelijk woog de stellingname van Van Nieuwenhuyse het zwaarst door 
in de aanvankelijke houding van het comité over het al of niet opvolgen van 
het bevel.  Het eerste ontwerp van antwoord is niet bekend, maar in een 
tweede versie weigerde het comité Reeders bevel tot uitbetaling uit te voeren.  
Het comité argumenteerde dat de gelden in ruime mate zouden worden 
aangewend om aankopen op de zwarte markt te financieren.  Dit had het 
Militaire Bestuur zelf bekend.  Welnu, zowel de Duitse ordonnanties als de 
Belgische besluitwetten verboden dergelijke transacties.  Hoe kon de 
Emissiebank onder die omstandigheden tot uitbetaling overgaan?  Ze kon niet 
anders dan weigeren, zo niet zou ze handelen tegen de wettelijke beschikkingen 
van de bezetter en van de Belgische overheid.  Indien het Militaire Bestuur 
deze argumentatie niet kon aanvaarden, dan moest de beheerraad van de 
Emissiebank worden samengeroepen.  Die zou dan over de kwestie uitsluitsel 
moeten geven. 
 Het ontwerp van antwoord werd aan Plisnier bezorgd, die de volgende 
morgen, vrijdag 30 oktober, Galopin en M.-L. Gérard, samen met Goffin en 
Berger, op zijn kabinet uitnodigde om de tekst door te nemen38.  Galopin en 
M.-L. Gérard waren niet te spreken over het ontwerp.  Ze vonden de 
weigering tot uitbetaling nutteloos en ook onverantwoord, daar ze de 
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voortzetting van de onderhandelingen volkomen zou blokkeren.  Bovendien 
oordeelden ze de toon van het antwoord te agressief en daarom niet 
opportuun.  Niemand wenste een breuk met het Militaire Bestuur en als het 
ontwerp zo werd doorgestuurd, dan zou het wel zover kunnen komen39: 
‘L’ opportunité apparaîssait…, par une lettre dans une forme modérée,… de renforcer en 
quelque sorte le clan (allemand) des modérés’.  Het ontwerp werd in het kabinet van 
Plisnier herzien, de toon ervan gemilderd.  Het directiecomité verklaarde zich 
in deze tekst bereid tot uitbetaling over te gaan, maar onder voorbehoud.  
Vooraf moest het Bankaufsichtamt de verzekering geven dat de gelden niet 
zouden worden aangewend voor het financieren van aankopen op de zwarte 
markt.  Voorts zouden de Duitse aankoopdiensten de lijsten met toelichtingen 
over hun verrichtingen aan de Emissiebank bezorgen, telkens als er transacties 
plaatsvonden en het moest vanzelfsprekend steeds om normale commerciële 
transacties gaan. 
 De tekst was om 13 uur klaar en kon dus in principe tijdig aan het 
Bankaufsichtamt worden afgegeven.  Berger wenste toch de nieuwe tekst aan de 
andere leden van het directiecomité ter goedkeuring voor te leggen en samen te 
zien of de formulering beantwoordde aan het standpunt van de regentenraad40.  
Van Nieuwenhuyse ging met de herziene tekst niet akkoord.  Er werd besloten 
te sleutelen aan een nieuwe hardere versie, die deels teruggreep naar het 
oorspronkelijke ontwerp.  Het directiecomité verklaarde zich nog wel bereid 
om ‘eventueel’ tot uitbetaling over te gaan, maar stelde de uitbetaling 
afhankelijk van stringentere voorwaarden dan die in het ontwerp van het 
middaguur.  Het Militaire Bestuur moest vooraf en formeel de verzekering geven 
dat de gelden niet zouden worden aangewend voor het financieren van 
aankopen op de zwarte markt.  Het Bestuur moest verder formeel de 
verzekering geven dat de aankoopdiensten vooraf aan de Emissiebank de lijsten 
zouden meedelen van hun verrichtingen, voorzien van de nodige toelichtingen 
over ieder bedrag, waarbij steeds de namen van de Belgische verkopers en de aard van 
de verkochte goederen dienden te worden vermeld41.  De eindeloze discussies in het 
directiecomité over de tekst waren een uiting van de sluimerende onenigheid 
over de te voeren politiek tussen Ingenbleek en Van Nieuwenhuyse42. 
 De vice-gouverneur kwam op voor een gemodereerde houding om de 
aan de gang zijnde onderhandelingen met de bezetter niet in gevaar te brengen: 
‘il faut continuer à négocier, comme les juristes l’ont dit, pour tenter de sauver quelque chose ’.  
Ook dacht Ingenbleek dat de Bank meer rekening moest houden met het 
advies van Plisnier, die als secretaris-generaal van Financiën uiteindelijk de 
overheid vertegenwoordigde in bezet België, ook voor de Bank.  Van 
Nieuwenhuyse was het daar helemaal niet mee eens.  Hij verweet Ingenbleek 
een tekort aan patriottisme en aan moed nu een harde houding tegenover de 
bezetter meer dan ooit noodzakelijk was.  Verder benadrukte hij dat de Bank 
een onafhankelijke instelling was en zich niet gelegen moest laten liggen aan de 
opvattingen van de secretaris-generaal. 
 De stichters-bankiers konden zich in de nieuwe hardere tekst van het 
directiecomité niet vinden en zonden hem terug naar de Bank met verzoek de 
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scherpe kanten zoveel mogelijk af te ronden.  Door het aanslepen van de 
discussies en het heen en weer schuiven van de tekst was de tijdslimiet van 16 
uur echter verstreken.  Goffin meldde zich met een half uur vertraging aan op 
het Bankaufsichtamt en vroeg of hij de tekst niet mocht indienen 
dinsdagochtend 3 november, een vertraging dus van vier dagen.  Ter 
verontschuldiging voerde hij aan dat het Comité niet was klaargekomen met de 
besprekingen en dat, wegens het Allerheiligenweekend, sommige leden niet 
meer konden worden bereikt43.  Von Becker scheen bereid te zijn om bij 
Reeder de zaak te gaan bepleiten.  Op dat ogenblik vroeg Hofrichter of de 
betaling inmiddels al had plaatsgevonden.  Wanneer Goffin hierop negatief 
antwoordde, werd hij verzocht de gebouwen van de Bank niet meer te verlaten 
tot nader order. 
 In het directiecomité werd intussen druk gediscussieerd over een 
eventuele aanpassing van het antwoord, meer in de richting van de voorstellen 
van Galopin en M.-L. Gérard.  Uiteindelijk werd de mildere versie, waarover 
rond het middaguur in het kabinet van Plisnier een consensus was bereikt, als 
definitieve tekst aanvaard44.  Wat de keuze betrof tussen Reeders voorstellen A 
of B, was het antwoord van het directiecomité ontwijkend.  Beide voorstellen 
impliceerden een herziening van het akkoord van 5 mei 1942.  Het 
directiecomité was bereid aan een dergelijke herziening mee te werken, maar 
dacht dat hieraan een grondige discussie moest voorafgaan. 
 Goffin werd rond 18 uur ontboden op het Bankaufsichtamt.  Hij was nu 
in staat om het antwoord te bezorgen.  Wanneer hij von Becker en Hofrichter 
op het voorwaardelijke karakter attendeerde van de toezegging tot betaling, 
weigerden ze het antwoord te aanvaarden45.  Goffin werd toen een nota 
overhandigd, waarin het verzoek tot uitstel werd afgewezen: een ambtenaar 
van het Bankaufsichtamt zou de volgende ochtend te 10 uur de betaling in de 
Bank komen verifiëren.  Dit was niet alles.  De nota bevatte een paar niet mis 
te begrijpen bedreigingen: nog voor 19 uur moest Goffin bevestigen dat de 
installaties van de Bank, vooral haar drukpersen, in goede staat verkeerden en 
dat alle waarden en waardepapieren van de Bank onmiddellijk beschikbaar 
waren.  Mocht er op dit gebied iets fout lopen, dan zou dit als een daad van 
sabotage worden beschouwd en zouden niet alleen de leden van het 
directiecomité maar ook de voornaamste kaderleden en agenten van de Bank 
hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.  Bij weigering tot betaling van het 
opgeëiste bedrag zouden niet alleen de leden van het directiecomité maar ook 
de regenten en censoren van de Bank en de beheerders van de Emissiebank 
verantwoordelijk worden gesteld46. 
 De sommatie van het Bankaufsichtamt en de daarmee gepaard gaande 
bedreigingen maakten het duidelijk dat nog dezelfde avond beslist moest 
worden of het directiecomité bij zijn voorwaardelijke toestemming zou blijven 
of ze zou ombuigen naar een onvoorwaardelijke toestemming.  Het 
directiecomité was radeloos en zocht daarom externe hulp.  Meester Marcq 
was bereid de directieleden nog diezelfde avond in zijn kabinet te ontvangen.  
Professor De Visscher en secretaris-generaal Plisnier woonden eveneens de 
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vergadering bij47.  De toestand was ernstig.  Berger vatte hem als volgt samen: 
‘Les menaces… dépassent de loin la Banque et intéressent tout le pays.  Ce sont les grandes 
banques, les gros trusts,… les administrations publiques et le reste.  Il s’agit donc de savoir si 
nous prenons sur nous cette grave responsabilité de jeter le pays dans une telle situation’.  
Ingenbleek voegde er nog aan toe: ‘Von Becker me l’a dit: vous aurez le même régime 
que le Protectorat de Bohème-Moravie et alors je vous plains ’. 
 De Visscher en Marcq meenden dat de bedreigingen zulke proporties 
hadden aangenomen dat ze als een nieuw feit moesten worden beschouwd.  
Het Militaire Bestuur zag de uitvoering van het bevel nu duidelijk als een 
prestigezaak.  Volgens hen was het geen kwestie meer van discussiëren.  Aan 
de betaling was nu geen ontkomen meer: ‘on ne discute pas leurs ordres, on les 
exécute’.  Tegelijkertijd waren er echter ook tekenen dat het Bestuur de bruggen 
niet echt wilde opblazen.  Reeder had dit duidelijk aan Leemans te verstaan 
gegeven, toen die hem na de crisis was komen opzoeken, op verzoek trouwens 
van Goffin en Plisnier48.  Van Nieuwenhuyse had dezelfde indruk: ‘Reeder a dit 
qu’il avait retenu certaines propositions (belges)… et que les services allemands 
examineraient ces propositions’.  Goffin verklaarde na zijn contacten in die periode 
met von Becker en Hofrichter: ‘s’ils le pouvaient… ils nous auraient déjà donné 
satisfaction sur certains points.  Hofrichter est certes un homme du parti, mais… c’est un 
honnête homme’. 
 Als de Duitse autoriteiten, niettegenstaande alles, toch nog bereid bleken 
om verder te onderhandelen, dan zagen de twee juristen hierin een belangrijk 
argument om te pleiten voor een onmiddellijke en onvoorwaardelijke betaling.  
De Visscher: ‘Nous nous trouvons devant des négociations dont on indique certaines bases.  
Il est bien indiqué que (le paiement) est une condition préalable, moyennant quoi on peut 
continuer à causer.  Je ne crois pas (non plus comme maître Marcq) que vous puissiez 
rompre en ce moment…, (mais) c’est l’intérêt supérieur du pays, et non la soumission aux 
ordres donnés qui vous a guidés’.  Ook Plisnier sloot zich bij dit standpunt aan: ‘Le 
patriotisme, c’est très beau, mais il faut voir où il se trouve…  Je n’hésiterais pas à 
conseiller… de payer…  Nous allons être leurs otages, et à cela je crois qu’il n’y a rien à 
faire.  Ils sont encore assez forts pour faire énormement de mal…  S’ils nous remplacent par 
des hommes de leur bord, la situation serait beaucoup plus grave que si quelques postes de 
commandes peuvent encore être détenus par ceux qui les détiennent aujourd’hui, même si cela 
doit coûter plusieurs milliards de plus à la Belgique’. 
 Het directiecomité besloot onmiddellijk en onvoorwaardelijk te betalen.  
Berger ging akkoord, ‘la rage au coeur’.  Ook Van Nieuwenhuyse verklaarde zich 
solidair met de meerderheid, maar niet zonder voorbehoud.  Gesteld dat de 
onderhandelingen op niets zouden uitlopen en dat de plunderingen van het 
land gewoon door zouden gaan en ten slotte zouden leiden tot een ruïneuze 
toestand, dan wilde hij zelf kunnen beslissen of hij als directeur zou aanblijven, 
ofwel ontslag zou nemen49. 
 De volgende ochtend vond de betaling plaats.  Tijdens de nacht van 30 
op 31 oktober hadden Duitse politieagenten in burger het gebouw van de Bank 
omsingeld.  Om 10 uur drongen ze de zaal van de kassiers binnen.  Intussen 
hadden Hüttmann en Jost, twee leden van het Bankaufsichtamt, zich in 
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legeruniform bij Goffin aangemeld om te controleren of de instructie tot 
overschrijving van het opgeëiste bedrag aan Cracco was doorgegeven en of de 
overschrijving effectief was uitgevoerd.  Het directiecomité stelde diezelfde dag 
nog, op aanraden van Plisnier, een brief op om Reeder, nu het Duitse bevel 
was opgevolgd, te herinneren aan wat oorspronkelijk de vragen van de Belgen 
waren en waar het allemaal om begonnen was.  Uiteindelijk werd beslist de 
brief niet te verzenden50. 
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et à mesure de celle-ci, en même temps qu’il s’agit de fournitures normales d’exportation.’ : NBB, Archief, 
DC NBB-BEB, 30.10.1942, p. 6.  Zie ook, NBB, Archief, SD, 20, clearing, dossier 8.10.11/ s. 
f.  15: réunion des banquiers fondateurs de la BEB, 04.11.1942, p. 6. 
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30.10.1942. 
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heures chez M. le Bâtonnier René Marcq, p.9). 
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Goffin: NBB, Archief, SD, 19, clearing, dossier 8.11.9/s. f. 11: consultation de Me Marcq et 
du Prof. De Visscher. 

50  NBB, Archief, SD, 19, clearing, dossier 8.11.9/s. f. 12: exécution de la sommation, 
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Hoofdstuk 19 
 

HET  EENHEIDSFRONT  VERBROKEN 
(november-december 1942) 

 
 
 
 ‘Le contraire de ce qui s'est passé est ce qui aurait pu arriver 
 sans les mensonges et la peur ’ 
 (A. Oz, Une panthère dans la cave) 
 
 
 
 
De voorbereiding op de onderhandeling van 18 november 1942 
 
 Op 3 november werden de belangrijkste stichters-bankiers en regenten 
op de hoogte gebracht van de dramatische gebeurtenissen die zich tijdens het 
allerheiligen-weekend hadden afgespeeld.  Galopin en M.-L. Gérard waren diep 
geschokt, maar ook allesbehalve gelukkig te horen dat het directiecomité beslist 
had onvoorwaardelijk te betalen.  Volgens hen was dit het gevolg van het 
eeuwige talmen en het opnieuw en opnieuw herwerken van het antwoord op 
Reeders brief.  Waarom de tekst van het middaguur, waarover een consensus 
was bereikt, verwerpen en dan na uren discussie, en natuurlijk veel te laat, toch 
diezelfde tekst aanbieden? Had men de knoop doorgehakt en de eerste versie 
onmiddellijk aan von Becker en Hofrichter voorgelegd, dan had het 
Bankaufsichtamt waarschijnlijk de tijd genomen om zich hierover te beraden en 
was het niet tot extreme maatregelen overgegaan.  Misschien had het zelfs de 
voorwaarden aanvaard1. 
 Galopin aanzag de betaling als een ‘onvoorwaardelijke capitulatie’, die 
de Belgische onderhandelingspositie zeer verzwakte en bijgevolg weinig goeds 
inhield voor de toekomst2.  Hij stond ook kritisch tegenover het advies van de 
twee juristen.  De betaling werd door hen aangeraden om de onderhandelingen te 
kunnen voortzetten.  Hoe voortzetten?  Als gegijzelden?  Volgens Galopin kwam 
het daarop neer.  De Bank en de Emissiebank moesten nu slagen, wat 
betekende dat ze de hoge niet haalbare eisen van 16 oktober moesten halen.  
Binnen dit stroeve kader was elke onderhandeling zo goed als gedoemd om te 
mislukken.  En dan? Een collectieve ontslagname? Indien men ook dit 
aanvaardde, dan bleef er maar één weg meer open en dat was gewoon 
afstappen van de aanwezigheidspolitiek.  Dit was geen lichte beslissing: ze 
betekende het overboord gooien van alles wat tot hiertoe het lappendeken van 
het financiële en economische landschap in België had samen gehouden, van 
de Bank over de Emissiebank heen, tot en met de privé-bankiers en hun 
bindingen met de industriële sector, en niet te vergeten de financiële en 
economische departementen, onder leiding van de secretarissen-generaal. 
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 Intussen was ook binnen de Emissiebank een zwaar incident gerezen.  
Cracco had zich verzet tegen de onvoorwaardelijke betaling en had geweigerd 
als hoofd van de dienst Buitenland hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.  
Slechts indien het directiecomité hem het formele bevel gaf om de betaling uit 
te voeren en de volledige verantwoordelijkheid ervan op zich nam, was hij 
bereid het geëiste bedrag over te schrijven.  Het comité gaf toe, maar Berger 
verteerde het incident niet en vroeg het onmiddellijke ontslag van Cracco.  
Statutair, meende Cracco, en waarschijnlijk had hij gelijk, kon hij voor die 
stellingname niet aan de deur worden gezet.  Hoogstens kon hem een blaam 
worden gegeven en dan nog had hij het recht zich te verdedigen.  Later bleek 
het eerder een storm in een glas water te zijn geweest en werd de zaak 
bijgelegd.  Maar de animositeit tussen Cracco en Berger zou nooit wegebben3. 
 In de vergaderingen van 3 en 4 november verwees Galopin slechts vaag 
naar zijn persoonlijke evaluatie van het drama van 30 oktober.  M.-L. Gérard 
was iets explicieter en vond het spijtig niet betrokken te zijn geweest bij de 
discussie, hoewel hij, in tegenstelling tot Galopin, die dagen wel aanwezig was 
in Brussel.  Uiteindelijk onderschreven beide beheerders de beslissing van het 
directiecomité, argumenterend dat de leden zich hadden laten leiden door het 
advies van twee bekwame en betrouwbare juristen.  Ook de regenten Bekaert 
en Peltzer gingen akkoord.  Bekaert betreurde wel het laattijdige indienen van 
het antwoord, dat volgens hem te wijten was aan een overdreven scrupuleus 
onderzoek van het comité, maar de beslissing tot betalen was, volgens hem, in 
de gegeven omstandigheden toch een wijs besluit geweest4. 
 Tijdens dezelfde vergaderingen werd grondig gediscussieerd over de 
keuze tussen de alternatieven A en B, die in de brief van Reeder van 29 
oktober aan de orde was gesteld met het oog op een reorganisatie van de 
clearing.  Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, zou de Emissiebank, bij 
een optie voor alternatief A, een extra forfaitaire uitbetaling van 500 miljoen 
Belgische frank per maand via de clearing aanvaarden, zonder enige 
verplichting vanwege het Militaire Bestuur om hierover inlichtingen te 
verstrekken.  Bij een optie voor alternatief B zou de Emissiebank de door de 
voorbijtrekkende troepen verrichte aankopen van diensten en goederen via de 
clearing financieren en zouden de bezettingskosten die lasten niet meer voor 
hun rekening moeten nemen, zoals dit tot nu toe het geval was geweest.  
Mocht de Emissiebank geen van beide opties aanvaarden, dan zou, voor wat 
alternatief B betrof, alles bij het oude blijven en zou de 500 miljoen van 
alternatief A eenvoudig aan het huidige maandelijkse bedrag van de 
bezettingskosten worden toegevoegd. 
 Voor de aanwezigen was alternatief A sowieso onaanvaardbaar: hierdoor 
zou het risico voor de financiering van dubieuze transacties door de 
Emissiebank immers nog toenemen.  Bij de bespreking van alternatief B rezen 
twijfels, daar het hier ging om transacties die a priori geen dubieus karakter 
hadden.  Toch werd beslist ook deze optie te verwerpen, daar het uiteindelijk 
transacties betrof met een militair karakter.  De dubbele weigering impliceerde 
echter dat het ministerie van Financiën, via de bezettingskosten, met een 
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supplementaire last van 500 miljoen Belgische frank per maand opgezadeld 
werd.  Dit kon echt niet, meende Ingenbleek: ‘on ne peut pas laisser M. Plisnier tout 
seul’ 5.  Galopin, de Munck en Berger sloten zich aan bij de vice-gouverneur.  
De vraag bleef hoe uit de impasse te geraken? 
 Volgens Berger, en hierin stond hij niet alleen, omvatten de aankopen 
van de voorbijtrekkende troepen een aantal zuiver commerciële verrichtingen, 
die zonder bezwaar via de clearing konden worden gefinancierd.  De 
Emissiebank zou zich dus, volgens hem, bereid kunnen verklaren om, op basis 
van het tweede alternatief, de financiering van die verrichtingen via de clearing 
op zich te nemen, zodat ze uit de bezettingskosten vielen.  De extra last van 
500 miljoen, die Reeder aan de bezettingskosten wilde toevoegen, zou dan 
evenredig worden verminderd, met andere woorden de last ervan zou verdeeld 
worden over de clearing en de bezettingskosten: ‘on peut prendre en clearing ce qui 
serait justifié et le reste n’a qu’à être pris en charge par les frais d’occupation’, meende 
Berger.  Dit voorstel vond bijval. 
 Berger bracht in dit verband ook de uitgaven van de Feldpost ter sprake.  
Duitse militairen in België mochten maandelijks via deze instelling een 
bepaalde som geld vanuit Duitsland ontvangen, waarmee ze goederen konden 
kopen in België en deze naar hun thuisland zenden.  Tot nu toe financierden 
de bezettingskosten de uitgaven van de Feldpost.  Daar het in hoofdzaak om 
commerciële aankopen ging, zou de financiering eventueel ook uit de 
bezettingskosten kunnen worden gelicht en langs de clearing betaald worden.  
Die overname zou uiteraard een vermindering van de bezettingskosten 
meebrengen.  De verdeling van de supplementaire last van 500 miljoen 
Belgische frank over de clearing en de bezettingskosten zou hierdoor nog 
ietwat evenwichtiger uitvallen. 
 De verdeling veronderstelde wel een zorgvuldige controle op de 
verrichtingen die al dan niet via de clearing zouden plaatsvinden.  Van 
Nieuwenhuyse maakte tegen dit voorstel bezwaar, hij zag niet in dat dergelijke 
controle haalbaar was.  Alle andere deelnemers aan de discussie onderschreven 
echter het voorstel.  Vanzelfsprekend moest Plisnier hierover worden 
geraadpleegd.  Hij moest zich akkoord verklaren, wilde men het eenheidsfront 
behouden.  In dat geval moest hij ook mee beslissen over de wijze van 
uitvoering.  Goffin, Berger, Van Nieuwenhuyse, Galopin, M.-L. Gérard, Collin 
en A.-E. Janssen gingen akkoord om contact op te nemen met Plisnier6.  Kort 
daarop, op 6 november, vond een onderhoud plaats. 
 Het directiecomité had een ontwerp van antwoord aan Reeder 
opgesteld, dat als gespreksbasis moest dienen voor de samenkomst met 
Plisnier7.  Het onderhoud zelf vlotte helemaal niet8.  Plisnier bleek niet 
geïnteresseerd in het voorstel en wenste zich in geen geval te engageren.  
Tijdens het onderhoud werd ook duidelijk dat een geschreven antwoord 
misschien wat voorbarig was en niet vrij van enige risico’s.  Daarom werd 
voorgesteld dat Leemans eerst persoonlijk de kwestie met Reeder zou 
doorpraten en poolshoogte nemen over hoe hij een oplossing zag voor de 
gesuggereerde alternatieven in zijn brief van 29 oktober. 
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 Voor het geval dat Reeder tijdens zijn onderhoud met Leemans toch 
een schriftelijk antwoord zou eisen, werd het ontwerp van het directiecomité 
bijgeschaafd tot een tekst, waarin iedereen zich kon vinden.  In die tekst werd 
min of meer gekozen voor alternatief B, maar geamendeerd met een verwijzing 
naar alternatief A.  De Emissiebank was bereid, inzake gezamenlijke 
uitbetalingen, een bedrag tot maximum 500 miljoen Belgische frank per maand 
forfaitair aan de Wehrmachtverrechnungskasse over te maken op voorwaarde dat 
het geld zou worden aangewend voor het financieren van normale 
commerciële verrichtingen en dat de uitbetalingen rechtstreeks aan de 
Belgische verkopers zouden worden overgemaakt, meer bepaald na elke 
transactie.  Vanzelfsprekend zou de aard van de verrichtingen in detail aan de 
Emissiebank worden meegedeeld. 
 Onrust en wrevel namen echter toe in het directiecomité.  Tijdens de 
discussie met Plisnier hadden Van Nieuwenhuyse en de Launoit al laten horen 
dat de voorgestelde formule kon worden beschouwd als een soort 
kredietopening ten gunste van de Wehrmachtverrechnungskasse en dus kon worden 
geïnterpreteerd als financiële hulp aan de vijand, vallend onder artikel 115 van 
het strafwetboek.  De opmerking had indruk gemaakt, zodat besloten werd de 
juristen over deze kwestie te raadplegen.  Van Nieuwenhuyse stond ook 
argwanend tegenover het idee om aankopen door militaire diensten en 
voorbijtrekkende troepen eventueel van de bezettingskosten naar de clearing 
over te hevelen, zoals op 4 november was afgesproken.  Het waren uiteindelijk 
toch aankopen door militaire instanties en deze hoorden dus onder de 
bezettingskosten thuis, of niet? 
 Alle directieleden namen het Plisnier bijzonder kwalijk dat hij zich 
tijdens de bespreking zo weinig geïnteresseerd, zelfs gewoon onverschillig, had 
opgesteld, dat hij geen standpunt had willen innemen en zich daarna 
laatdunkend over hen had uitgelaten.  Wanneer ze via regeringscommissaris 
Smeers wilden te weten komen waarom Plisnier niet gereageerd had op het 
voorstel en Smeers hem hierover polste, had Plisnier geantwoord: ‘laissez-les 
cuire dans leur jus’.  Plisniers reactie kwam niet echt onverwacht.  Hij had zich 
inderdaad al geruime tijd van de Emissiebank gedistantieerd9.  Op 6 november 
toonde hij, zonder veel woorden, dat hij geen duimbreed van zijn vroeger 
ingenomen standpunt zou afwijken: een ‘directe medewerking’ aan het 
zuiveren van de clearingoperaties impliceerde een ‘indirecte medewerking’ aan 
het verhogen van de bezettingskosten.  In een dergelijk scenario wilde Plisnier 
niet meespelen. 
 De geladen atmosfeer tijdens de bijeenkomst met de secretaris-generaal 
bracht een bruuske ommekeer teweeg in de manier waarop de directie aankeek 
tegen het voorstel dat ze zelf, samen met de stichters-bankiers, een paar dagen 
voordien had uitgedokterd10.  Tijdens haar vergadering van 7 november, de dag 
na het onderhoud met Plisnier, besliste de directie inderdaad vrij plots beide 
alternatieven van Reeder volledig te verwerpen en schoof ze de hele last van 
500 miljoen Belgische frank naar de bezettingskosten door.  Hierdoor keerde 
de directie terug naar haar vroegere beslissing om zich formeel terug te trekken 
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in een politiek van monetaire en financiële orthodoxie, zelfs al zou dit ten 
koste gaan van het uiteenspatten van het eenheidsfront. 
 Onverwacht nam Ingenbleek bij deze volte-face het voortouw: ‘M. Plisnier 
prend une attitude trop réservée et laisse piétiner sur place la Direction de la Banque...il 
(Ingenbleek) en a...absolument assez’.  De Emissiebank moest categorisch 
weigeren, zegde hij, het maandelijkse forfait van 500 miljoen op zich te nemen.  
Plisnier zou hierdoor de hele last van het forfait naar zich toegeschoven krijgen 
en moest dan maar zelf oordelen of dit hem rechtvaardigde zich te beroepen 
op de noodtoestand.  Zo ja, dan kon hij eigenhandig en volledig op eigen 
verantwoordelijkheid de Emissiebank eventueel verplichten het forfait te 
accepteren. 
 De andere directieleden gingen akkoord met de door Ingenbleek 
voorgestelde weigering, maar betrokken hierbij opnieuw de kwestie van het zo 
vaak besproken ‘plafond’.  Indien de Duitse autoriteiten zich ertoe zouden 
verbinden om het cijfer van de nieuwe opgelegde kosten werkelijk te 
beschouwen als een maximum en hun woord zouden geven dat ze dit plafond 
in de toekomst nooit meer zouden doorbreken, dan kon Plisnier waarschijnlijk 
worden overtuigd om akkoord te gaan met deze laatste verhoging in de 
bezettingskosten.  Plisnier zou zich voor deze toegeving eventueel kunnen 
indekken door een samenkomst te beleggen met de beleidslieden van het land 
en hen te vragen of ze akkoord gingen met zijn beslissing.  Indien Plisnier 
onder die voorwaarden toch nog zou blijven weigeren om mee te werken en 
indien de bezetter, als gevolg daarvan, de verhoging van de bezettingskosten, 
via het forfait en door middel van een nieuwe sommatie, naar de Emissiebank 
zou overhevelen, dan nam het directiecomité ontslag.  Ook Berger, die altijd 
voorstander was geweest van een aanwezigheidspolitiek, liet nu geen protest 
horen11.  Plisnier werd op 9 november op de hoogte gebracht van de beslissing 
van het directiecomité. 
 Berger ging Galopin opzoeken om hem over de nieuwe stellingname 
van het comité in te lichten.  Hij sprak over een mogelijk collectief ontslag van 
de directie, maar verbond dit nu uitdrukkelijk aan de eisen vervat in de 
resoluties van 16 oktober.  De Bank, zowel als de stichters-bankiers en de 
regenten, allen hadden zich toen akkoord verklaard ontslag te nemen, indien 
aan de eisen vervat in de resoluties van 16 oktober geen gevolg zou worden 
gegeven.  Ook de juristen Marcq en De Visscher stonden op dat ogenblik 
volledig achter deze beslissing. 
 Inmiddels had Reeder, tijdens zijn onderhoud met Leemans, laten weten 
dat de discussie over zijn twee alternatieven kon worden geïntegreerd in een 
globale onderhandeling over de vele kwesties die sinds de opschorting van de 
vergadering einde oktober hangende waren gebleven.  De datum van de 
onderhandeling werd op 18 november vastgelegd.  Het was bijgevolg 
overbodig om Reeders brief van 29 oktober nog schriftelijk te beantwoorden12. 
 Door de volte-face van het directiecomité zag Plisnier zich opnieuw 
geconfronteerd met het spookbeeld van een verhoging in de bezettingskosten.  
Hoe moest hij hierop reageren? Ontslag nemen als secretaris-generaal of, zich 
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beroepend op de noodtoestand, de verhoging als een dwangmaatregel 
ondergaan? Een moeilijk dilemma: ‘l’état de nécessité doit-il ou peut-il encore et 
toujours être invoqué dans l’avenir?’  Hij richtte zich om advies tot De Visscher en 
riep ook op 11 november een aantal gewezen ministers samen, mensen waarin 
hij alle vertrouwen had13. 
 Voor De Visscher was er geen twijfel mogelijk: het eenheidsfront moest 
kost wat kost worden gehandhaafd: ‘Seul le parfait accord dans les décisions prises 
pourra assurer un jour une réponse satisfaisante.  Cet accord sera la meilleure caution.  Le 
pays fera crédit à ceux qui auront maintenu l’unité de vues et d’action à l’heure du 
danger’ 14.  De gewezen ministers waren meer ter zake in hun antwoord maar 
hun advies was verre van eensluidend.  ‘Mauvaise politique selon moi de céder si l’on 
a un terrain extrêment solide et vous l’avez de par les consultations données au début de la 
guerre et de par les stipulations de la Convention de La Haye…  Je crois qu’il faut dire 
NON quelles qu’en soient les conséquences’ (Pholien).  ‘Vous allez vous trouver devant des 
ordres arbitraires, sans justification…   Je considère que la responsabilité devient trop lourde 
à porter’ (Dierckx).  ‘La politique de compromissions et de concessions est une politique 
indéfendable et inapplicable’ (Merlot). 
 De andere aanwezigen, vooral Carton de Wiart, Devèze, A.-E. Janssen, 
M.-L. Gérard en Heymans, stelden zich genuanceerder op.  Ze waren vol lof 
over de patriottische houding van de secretaris-generaal en spraken hun volste 
vertrouwen uit in zijn wijs oordeel.  Niemand kon beter dan hijzelf oordelen in 
welke mate de hogere belangen van het land konden worden aangevoerd om 
eventueel nieuwe toegevingen te rechtvaardigen en ook het voortzetten van de 
aanwezigheidspolitiek te blijven steunen.  ‘Si M. Plisnier juge devoir rester à son 
poste, je l’approuve; s’il juge devoir abandonner ses fonctions, je l’approuve encore… je lui fais 
confiance’ (Devèze).  Zeer flatterende woorden, maar weinig effectieve raad.  
Over één ding waren alle aanwezigen het eens: de clearing moest worden 
gezuiverd van alle verdachte transacties zowel politieke als militaire. 
 A.-E. Janssen en M.-L. Gérard brachten op 13 november verslag uit bij 
de stichters-bankiers over de resultaten van de bijeenkomst van de gewezen 
ministers15.  Ze gleden vrij vlug heen over de adviezen betreffende het al of 
niet voorzetten van de aanwezigheidspolitiek en wezen vooral op de positieve 
betogen in dit verband.  Ze beklemtoonden sterk dat alle aanwezigen het 
erover eens waren dat alle dubieuze transacties uit de clearing moesten worden 
gebannen.  Ingenbleek en Goffin leidden uit deze verslagen af dat de 
bijeenkomst van 11 november een duidelijke boodschap had meegegeven: ‘il 
faut envisager la prise en charge par les frais d’occupation de tout ce qui n’est pas compatible 
avec le clearing ’. 
 De stichters-bankiers gingen dan over tot het uittekenen van de 
strategie, die gevolgd zou moeten worden bij de komende onderhandelingen 
met de bezettende overheid.  Het directiecomité herhaalde dat ze zich volledig 
wilde houden aan de resoluties van 16 oktober en aan haar beslissing van 
7 november.  Galopin sloot zich hierbij aan.  Hij stelde nog eens het belang in 
het licht van de eis voor een zuivere clearing, die door de eigen instanties zou 
worden gecontroleerd.  Toch meende hij dat Plisnier niet in de steek mocht 
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worden gelaten: ‘les efforts doivent tendre à alléger les charges dans chaque secteur, y 
compris les frais d’occupation, sous peine de créer une situation difficilement défendable au 
point de vue moral ’.  Ten slotte ging men over tot het samenstellen van de 
Belgische delegatie.  Ze zou bestaan uit: : Berger en Van Nieuwenhuyse, 
bijgestaan door Cracco, voor de Emissiebank; Smeers en O. Gérard, 
respectievelijk voor de ministeries van Financiën en van Economische Zaken. 
 De delegatie vergaderde op 16 november.  De gedelegeerden van de 
Emissiebank stelden voor inzake de totale lasten een maandelijks plafond van 
2,5 miljard Belgische frank te eisen (tijdens de maand oktober waren de 
feitelijke lasten opgelopen tot 3,7 miljard)16.  De lasten zouden worden 
verdeeld als volgt: 1,5 miljard voor de traditionele bezettingskosten en 
1 miljard voor extra totale lasten, waarvan 400 miljoen door de clearing zou 
worden gedragen omdat ze als normale commerciële transacties konden 
worden beschouwd.  De helft van de resterende 600 miljoen waren 
loontransfers van Belgische arbeiders die in het buitenland werkten.  De Duitse 
autoriteiten hadden zich bereid verklaard hiervoor een formule uit te werken 
die voor de Belgen aanvaardbaar was.  De zogenaamde ‘dubieuze’ transacties 
beperkten zich dus tot 300 miljoen Belgische frank en die zouden als extra 
bezettingskosten door het ministerie van Financiën moeten gedragen worden. 
 Het voorstel viel niet in goede aarde bij de andere gedelegeerden.  
Smeers liet onmiddellijk weten dat Plisnier verklaard had dat hij niet akkoord 
kon gaan met de versie van Ingenbleek, A.-E. Janssen en M.-L. Gérard over de 
bijeenkomst van de gewezen ministers op 11 november.  Plisnier had duidelijk 
gesteld dat in de conclusies van de besprekingen enkel de economische politiek 
in grote lijnen was vastgelegd en dat het probleem van de clearing als zodanig 
slechts heel marginaal ter sprake was gekomen17. 
 Berger wilde het misverstand over de interpretatie van de conclusies 
afsluiten en de discussie opentrekken in een meer opbouwende richting.  Hij 
hernam een vroegere suggestie van Cracco, waar iedereen wellicht iets in kon 
terugvinden.  Stel dat dubieuze transacties toch door de clearing uitbetaald 
zouden blijven, maar dan op een speciale rekening en wel onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.  Ze konden vallen 
onder een rubriek ‘verborgen bezettingskosten’, met als groot voordeel dat ze 
als een schuldvordering op Duitsland werden ingeschreven.  Dit was tenslotte 
toch wat Plisnier altijd had voorgestaan?  Smeers had zijn twijfels.  Plisnier zou 
ook deze nieuwe formule niet aanvaarden.  Smeers zelf had eveneens 
bezwaren, meer van technische aard: volgens hem zou het Rekenhof een 
dergelijke constructie nooit goedkeuren. 
 Wanneer Berger en Van Nieuwenhuyse de volgende dag verslag 
uitbrachten in het directiecomité over hun gesprek met de andere 
gedelegeerden, werd aan Ingenbleek gevraagd onmiddellijk contact op te 
nemen met Plisnier en hem te overtuigen Bergers suggestie te aanvaarden18.  
Zoals Smeers had voorspeld, weigerde Plisnier hierop in te gaan.  Het comité, 
op voorstel van Ingenbleek, suggereerde dan de verantwoordelijkheid van 
Plisnier open te trekken naar een collectieve verantwoordelijkheid: de 
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Emissiebank, het directiecomité en de stichters-bankiers samen met het 
ministerie van Financiën19.  Berger en Van Nieuwenhuyse, de toegevingen 
moe, stelden nu ook hun eisen: ze wilden geen onderhandelingen met de 
Duitse autoriteiten opnemen, indien vooraf geen akkoord met Financiën was 
bereikt.  Kwam er vooraf geen akkoord, dan namen ze ontslag.  Het 
directiecomité riep nu de stichters-bankiers, Plisnier, Smeers, Marcq en De 
Visscher op 17 november in spoedzitting bijeen.  Het werd een dramatische 
vergadering20. 
 Plisnier bleef hardnekkig bij zijn standpunt: ‘je ne suis pas disposé, en ce qui 
me concerne, à imputer aux frais d’occupation des sommes que j’estime en conscience ne 
pouvoir y admettre… j’ai les mêmes scrupules de conscience que la Direction de la BEB, 
spécialement en ce qui concerne les opérations anormales que celle-ci veut refouler ’.  Plisnier 
vervolgde dat hij nooit zijn akkoord had gegeven om het forfaitaire bedrag van 
500 miljoen naar de bezettingskosten te laten overhevelen, toen de 
Emissiebank geweigerd had die extra last over de clearing te laten lopen, zoals 
Reeder in zijn alternatief A had voorgesteld. 
 Plisnier toonde begrip voor de beslissing van de Emissiebank om dit 
alternatief af te wijzen: ‘je comprends les scrupules de la BEB à effectuer des opérations 
malsaines ’.  Maar de secretaris-generaal kon er niet bij dat hij, als gevolg van die 
weigering, naar het oordeel van het directiecomité en van de stichters-bankiers, 
de extra last met zijn goedkeuring moest overnemen.  Hij achtte zich inderdaad 
ook moreel verplicht iedere verhoging van de bezettingskosten te weigeren, in 
de eerste plaats omdat geen enkele verhoging nog aanvaardbaar was, in de 
tweede plaats omdat het om de vergoeding van dubieuze transacties ging (‘pour 
les mêmes motifs (que cite la BEB) j’ai le droit et le devoir de rejeter également ces 
opérations ’). 
 Hierin volgde Plisnier in feite het advies van De Visscher.  Die meende 
dat de noodtoestand slechts kon worden ingeroepen indien de 
verantwoordelijke personen van het land zich vooraf krachtdadig en solidair 
hadden opgesteld tegen de nieuwe eisen van de bezetter.  Zowel Financiën als 
de Emissiebank, beide moesten daarom weigeren op die eisen in te gaan.  
Vanzelfsprekend zou de bezetter bij deze dubbele weigering de last in ieder 
geval opleggen aan het land: hij had het geld immers dringend nodig.  Maar het 
zou een formele opeising worden, geen vrijwillige aanvaarding 21. 
 De Visscher oordeelde dat na een collectieve weigering aan de Belgen 
niets meer kon worden verweten.  Ze hadden zich met kracht en moed verzet.  
Dat ze de verhoging van de lasten door middel van een bevel en een sommatie 
van de bezetter toch moesten ondergaan, lag nu buiten hun vrijwillige 
medewerking.  De Visscher vermoedde sterk dat een dergelijke strategie niet 
noodzakelijk tot dramatische gevolgen zou leiden.  De Duitsers zouden zeer 
waarschijnlijk toch niet overgaan tot het ontslag van de top van de 
Emissiebank, van Financiën en van de Belgische economie in haar geheel.  Ze 
hadden die mensen nodig.  Hoe zouden ze met hun circa 700 Duitse 
ambtenaren het land behoorlijk besturen zonder de medewerking van 
competente Belgen?  Dit was de grondreden waarom gedurende de hele 
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bezetting belangrijke instrumenten van controle in betrouwbare Belgische 
handen waren gebleven22. 
 Plisnier kon zich wel verenigen met het advies van De Visscher, als hij 
stelde dat de Emissiebank én Financiën zich solidair moesten opstellen en, 
ieder voor zich, weigeren de ‘totale’ last van de dubieuze transacties te 
aanvaarden.  Onder druk van het eenheidsfront was hij nu zo ver gekomen dat 
hij aanvaardde dat de uitbetalingen van de dubieuze transacties zouden worden 
gesplitst.  Verder kon en wilde hij niet gaan, dan zou ook het woord 
‘solidariteit’ geen zin meer hebben.  Maar hierdoor had hij beslist, tegen het 
advies van De Visscher in, dat hij de deelbetalingen vrijwillig zou aanvaarden, 
als een gevolg van de noodtoestand. 
 Wat betekende ‘solidariteit’ eigenlijk voor de acteurs in dit verhaal?  De 
Emissiebank zag de zaak eenvoudig: om ethische redenen kon ze de dubieuze 
betalingen niet langer accepteren en dus moesten ze worden doorgeschoven 
naar Financiën, die uit solidariteit, onder de noemer van de bezettingskosten, 
de zaak zou overnemen.  Maar dat was niet de zienswijze van Plisnier.  
Solidariteit betekende voor hem het delen van de lasten en van de 
verantwoordelijkheden. 
 Wanneer tijdens de vergadering van 17 november bleek dat Plisnier 
hoegenaamd niet van plan was mee te stappen in de solidariteitsidee van de 
Emissiebank, die veel weg had van een eenrichtingverkeer, was de spanning in 
de zaal te snijden.  Berger, verantwoordelijk voor de clearing in de 
Emissiebank, was de wanhoop nabij.  Uit de stugge houding van Plisnier kon 
hij alleen maar afleiden dat er een eind was gekomen aan het eenheidsfront.  
Zonder enige verwittiging diende hij plots zijn ontslag in als directeur van de 
Bank en van de Emissiebank.  Van Nieuwenhuyse en Goffin verklaarden zich 
solidair met hem.  Grote verwarring!  De volgende dag, 18 november - de 
nacht brengt raad -, zou een nieuwe vergadering plaats vinden en zou getracht 
worden om toch als een eenheidsfront de onderhandelingen met de Duitse 
bezetter aan te vatten. 
 Plisnier opende de vergadering met ‘le souhait que le front unique ne soit pas 
rompu,… (mais)… les deux côtés doivent faire un effort de rapprochement..’23.  Hij drong 
aan op een toegeving vanwege de Emissiebank en van de stichters-bankiers om 
een deel van de dubieuze betalingen te aanvaarden, zoals ook Financiën bereid 
was te doen.  Galopin bracht uiteindelijk de doorbraak in de patstelling.  De 
discussie met de Duitse autoriteiten zou voor een goed deel gaan over de 
Belgische controle op de verrichtingen die vielen onder de extra door Reeder 
opgeëiste totale last van 500 miljoen Belgische frank.  Vermoedelijk kon 
worden aangenomen dat de meeste verrichtingen zouden behoren tot de 
normaal te verantwoorden transacties, en dus door de Emissiebank via de 
clearing konden worden uitbetaald.  Hierdoor zou het residu aan dubieuze 
verrichtingen in dit pakket aanzienlijk worden verminderd, wellicht tot niet 
meer dan 100 miljoen per maand.  Wie de uitbetaling van dit residu op zich 
zou nemen, was dan eigenlijk geen punt van discussie meer.  Galopin 
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verklaarde zich bereid bij de directie van de Emissiebank aan te dringen dat zij 
eventueel zou instaan voor de uitbetaling van dit residu. 
 Bekaert verklaarde dat hij, in verband met zijn scherpe uitspraken over 
de zwarte markt, eveneens bereid was ‘de faire machine en arrière ’, indien hierdoor 
het eenheidsfront kon worden behouden en de onderhandelaars er alles op 
zouden zetten om het residu zo klein mogelijk te houden.  Ingenbleek stelde 
een consensus vast ‘à maintenir le reliquat à la BEB ’.  Plisnier verklaarde dat hij 
hiermee akkoord kon gaan.  De hemel scheen dus plots weer opgeklaard.  Wat 
in de gespannen discussie, en daarna in de euforie van het geredde 
eenheidsfront, echter over het hoofd werd gezien, was dat het oorspronkelijke 
en vitale idee van De Visscher door de aanvaarde oplossing volledig was 
ontkracht.  Uiteindelijk had Plisnier de Emissiebank en de stichters-bankiers 
toch kunnen overtuigen, of noem het dwingen, om in naam van het in stand 
houden van het eenheidsfront, de uitbetaling van een aantal dubieuze 
verrichtingen vrijwillig te aanvaarden. 
 
Spoedig zou blijken dat Goffin, Berger en Van Nieuwenhuyse het door  
Galopin voorgestelde compromis niet gunstig gezind waren.  Ze beslisten 
uiteindelijk onder elkaar zich te houden aan het advies van De Visscher om het 
idee van uitbetaling van de extra lasten door de Emissiebank volledig af te 
wijzen. 
 
De onderhandelingen van 18 november 1942 
 
 In de namiddag van 18 november vonden in de gebouwen van het 
Bankaufsichtamt de onderhandelingen plaats, zoals de week voordien was 
afgesproken.  Von Becker zat de vergadering voor, omringd door adjunct-
commissaris Hofrichter en een aantal medewerkers24.  Als eerste punt bracht 
de delegatie de voorafgaande controle van de verrichtingen via het visum ter 
sprake.  De Duitsers konden, zoals ze al meer dan eens hadden verklaard, op 
die eis niet ingaan.  Wel waren ze bereid voorafgaande inlichtingen te 
verschaffen, tot een bedrag van 375 miljoen Belgische frank per maand, voor 
gezamenlijke betaalopdrachten die uitgingen van de Duitse banken in België. 
 De eis van een plafond voor de totale bezettingslasten werd eveneens 
verworpen.  Hoe kon zo’n maximum worden bepaald, wanneer een 
verandering in de oorlogstactiek onvoorspelbare verhogingen van de uitgaven 
kon meebrengen, die automatisch een repercussie zouden hebben op de 
bezettingskosten?  De Duitse autoriteiten gaven zelfs toe dat Duitse 
agentschappen zich noodgedwongen op de Belgische zwarte markt zouden 
blijven bevoorraden.  Dit impliceerde een stijging van de illegale prijzen en ook 
dit was oorzaak van een stijging van de tegoeden in de clearing. 
 Opnieuw kwam Reeders brief van 29 oktober ter sprake.  De Duitse 
autoriteiten verklaarden zich bereid om, voor wat de extra last van 500 miljoen 
Belgische frank betrof, de gevraagde inlichtingen zoveel mogelijk, door te 
geven.  De inlichtingen zouden wel te verstaan niet op voorhand, maar enkel 
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achteraf kunnen worden verstrekt.  Het Bestuur zou een inspanning leveren 
om de lijsten geleidelijk vollediger te maken.  De Wehrmachtverrechnungskasse 
vroeg hiervoor een aanlooptijd van drie tot vier maanden.  Betreffende de 
aankopen door Duitse diensten zouden de verrichtingen voor 100 procent 
worden toegelicht, zes à acht weken na de uitbetaling25.  Hofrichter besloot dit 
onderdeel van de bespreking echter met een duidelijke waarschuwing: indien 
de Emissiebank vasthield aan het idee van een totaal gezuiverde clearing, dan 
zou het Militaire Bestuur zich genoodzaakt zien de huidige bezettingskosten te 
verhogen met tweederde à drievierde26. 
 Inzake de loontransfers van Belgische arbeiders in het buitenland waren 
de Duitse autoriteiten bereid volledig in te gaan op de voorwaarden van de 
delegatie: de bedragen zouden op een speciale Emissiebank-rekening bij de 
Reichsbank en bij de Banque de France worden geboekt27.  Voor leveringen 
van goederen en diensten door België aan Frankrijk en Nederland voor 
rekening van de bezetter, zouden geen goederen - hiermee werd eigenlijk 
voedsel bedoeld - in ruil worden geleverd.  Dit stuitte op een weigering van 
beide buurlanden.  De alomtegenwoordige bezetter scheen hier geen vat op te 
hebben.  Wel zouden de tegoeden eventueel kunnen gebruikt worden voor het 
terugbetalen van de Belgische openbare schuld in beide landen.  In die zin was 
al een akkoord bereikt met Nederland.  De Duitse autoriteiten wensten 
eenzelfde overeenkomst met Frankrijk. 
 Op 19 november brachten de leden van de delegatie verslag uit over 
hun onderhandelingen tijdens een vergadering van de stichters-bankiers, 
waarop ook de voornaamste regenten aanwezig waren.  De directie van de 
Bank had in een aparte vergadering, een paar uur voordien, de zaak negatief 
geëvalueerd.  Uitgezonderd de loontransfers, was er met de Belgische eisen 
geen rekening gehouden: ‘la lutte n’est plus possible.  On ne peut plus continuer à servir 
d’instrument de la ruine du pays… les négociations n’aboutiront à rien ’.  Goffin, Berger 
en Van Nieuwenhuyse hadden daarom definitief beslist ontslag te nemen en 
deelden die beslissing aan de vergadering mee.  Ingenbleek had de evolutie 
door zijn afwezigheid niet kunnen volgen en vroeg bedenktijd om een 
definitieve stelling in te nemen. 
 Solvay en A.-E. Janssen waren van oordeel dat de beslissing van het 
directiecomité, vanuit een strikt monetair standpunt gezien, wellicht te 
verdedigen viel, maar niet vanuit het hogere niveau van het algemene belang: 
‘la thèse de la présence combattive’ bleef een absolute noodzaak.  Galopin was het 
volkomen met hen eens: ‘Les belges doivent conserver les commandes pour pouvoir lutter 
efficacement… la présence à la direction d’une institution comme la BEB ou la Banque est 
pour beaucoup de belges une caution de leur patriotisme’.  Ook Plisnier betreurde het 
ontslag: ‘il faut rester en fonction… il faut admettre que des intérêts belges primordiaux 
doivent encore être défendus et à tout prix, malgré la faiblesse de nos armes ’.  Plisnier 
wenste ook dat de onderhandelingen zouden worden voortgezet, zoals 
trouwens was voorzien, en vroeg een bedenktijd van 48 uur. 
 Ingenbleek zei onder de indruk te zijn van deze tussenkomsten en 
verklaarde zich bereid om op post te blijven.  A.-E. Janssen zette zich in om de 
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drie ontslagnemende directieleden op hun beslissing te doen terugkomen, die 
hij te voorbarig (‘intempestive’) noemde.  Zelfs Basyn, secretaris van de Bank, 
betreurde ‘que cette démission fut empreinte d’une certaine brusquerie et qu’il ne fut pas 
tenu compte du court répit demandé par M. le Secrétaire Général le 19 novembre’ 28.  Later 
zou hij de ontslagname uitleggen als een logisch gevolg van de onverbiddelijke 
houding van de Duitse autoriteiten en de wankele houding van Plisnier. 
 Na veel heen en weer gepraat vroeg Goffin aan Berger en Van 
Nieuwenhuyse om over hun ontslag toch nog eens na te denken.  Berger 
antwoordde met een wedervraag.  Het directiecomité had in de voormiddag 
beslist alternatief A van Reeders brief te verwerpen.  Deze kwestie zou tijdens 
de nieuwe onderhandelingen met de Duitsers weer ter sprake komen.  Was 
Plisnier van plan te blijven bij zijn weigering om de dubieuze betalingen in het 
pakket van de 500 miljoen frank als extra bezettingkosten op te nemen of was 
hij bereid hierop enige toegeving te doen?  Plisnier antwoordde dat hij niet 
anders kon dan weigeren: ‘Pas plus que le comité je ne désire me faire, en acceptant ces 
opérations aux frais d’occupation, le “complice” du trafic de l’occupant ’. 
 De twee aanwezige juristen Marcq en De Visscher deelden Plisniers 
standpunt.  Ze hadden in feite hun doel bereikt: beide partijen weigerden 
uiteindelijk vrijwillig de extra verhoging van de lasten te aanvaarden.  Het werd 
echter maar een halve overwinning, want tegen hun raad in, hielden Berger en 
ook Van Nieuwenhuyse vast aan hun besluit ontslag te nemen.  Alleen Goffin 
volgde hun raad en besloot op post te blijven. 
 Grote verwarring in de vergadering! Galopin, persoonlijk zeer 
ontgoocheld, bleef nuchter in zijn commentaar: ‘les deux démissionnaires sont restés 
dans leur logique… mais la recherche d’un plafond… (était)… un calcul fallacieux ’29.  
Iedereen in de vergadering, regenten en beheerders, hadden niets dan lof voor 
de moed van de twee ontslagnemende directeurs, maar toch bleven ze allen bij 
hen aandringen om hun beslissing te herzien.  Dit betekende dat ze, 
niettegenstaande hun bewondering, de ontslagname als te impulsief en ietwat 
voorbarig beschouwden.  Ook de juristen betreurden het ontslag: ‘Il est 
grandement souhaitable que la Direction lutte solidairement et au complet…  Les départs 
isolés risquent d’affaiblir l’action si importante de la Banque et de laisser peser sur les 
collègues non démissionnaires le fardeau des décisions à prendre’ (Pholien)…’  La 
démission en bloc est la seule à être envisagée…  Des départs isolés constituent un manque de 
solidarité…  Le démissionnaire élude sa part de responsabilté en la rejetant sur ses collègues’ 
(Dierckx)30.  Zolang er een kans was om de controle over de monetaire en 
financiële ontwikkeling van het land, hoe fragiel en gebrekkig ook, in 
betrouwbare Belgische handen te houden, was een ontslag niet aangewezen.  
Dit was de slotbedenking van De Visscher31. 
 Kauch, wellicht niet totaal onbevooroordeeld, was bijzonder streng in 
zijn commentaar: ‘Lorsque le front (commun) fut constitué, les deux directeurs ont 
voulu le mener à leur guise, et lorsque leurs collègues n’ont plus voulu les suivre, ils ont donné 
leur démission, ce qui était contraire à l’esprit du front commun lui-même…  La BEB a 
posé un véritable ultimatum au Secrétaire Général, sanctionné par une menace de démission 
de la part de la BEB (sans attendre une nouvelle sommation de la part des allemands).  
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Démission! Cela ressemble… à cette peur des responsabilités...décrite par Faguet ’ 32.  In 
beperkte leidende kringen te Antwerpen werd het ontslag eveneens negatief 
beoordeeld: ‘Berger est démonétisé... on considère qu’il a surtout voulu “se laver les 
mains”...il passe pour avoir manqué à son devoir ’33.  Later zou Cracco een analoog 
ongunstig oordeel over hem uitbrengen34. 
 In de Belgische kringen in Londen werd het ontslag van beide directeurs 
afgedaan als een storm in een glas water.  Gutt schreef op 21 februari 1943 in 
een persoonlijke brief aan zijn vriend Theunis: ‘Je crois qu’il n’y a pas lieu de 
s’exciter là-dessus, ce sont des démissions qui arrivent tout naturellement quand les Russes 
dépassent Rostov et Kharkov.  Alors on s’aperçoit que le clearing est une leurre et qu’il vaut 
mieux ne pas travailler avec les Boches.  Donc, un tout petit bon dixième de point pour les 
démissionnaires tardifs’ 35. 
 Uiteindelijk vroeg de vergadering aan Ingenbleek om persoonlijk met 
Plisnier contact op te nemen en na te gaan of er toch nog geen compromis 
mogelijk was36.  Goffin, van zijn kant, ging op 20 november naar het 
Bankaufsichtamt om het ontslag van de twee directeurs te melden.  Von Becker 
en Hofrichter waren blijkbaar zeer verrast: ze hadden de indruk dat de 
onderhandelingen van 18 november in een ontspannen sfeer waren verlopen 
en dat de delegatie de tegemoetkomende houding van het Militaire Bestuur had 
gewaardeerd37.  Een dergelijke handelwijze strookte ook niet met wat, volgens 
Duitse traditie, van personen met verantwoordelijkheid werd verwacht38.  Von 
Becker en Hofrichter gingen akkoord om de op 23 november geplande 
onderhandelingen te verdagen en vroegen of de gouverneur kandidaten te 
suggereren had voor een eventuele vervanging van de twee ontslagnemende 
directeurs.  Goffin zag zich verplicht te antwoorden dat het, onder de gegeven 
omstandigheden, moeilijk zou zijn om onmiddellijk valabele kandidaten te 
vinden. 
 Intussen had Ingenbleek, in voorbereiding van zijn gesprek met Plisnier, 
contact opgenomen met de twee juristen, Pholien en Dierckx, diegenen die de 
secretaris-generaal tijdens de samenkomst van 11 november hadden 
aangeraden ontslag te nemen.  Na een lange discussie wist Ingenbleek hen te 
overtuigen op hun standpunt van 11 november terug te komen en zich aan te 
sluiten bij het handhaven van de aanwezigheidspolitiek.  Ze stelden in hun nota 
van 22 november dat Plisnier zich nu in een noodtoestand bevond en dus de 
dubieuze transacties als een onderdeel van de bezettingskosten rechtmatig kon 
aanvaarden: ‘le domaine moral est important, mais dans l’espèce il n’apparaît pas comme 
décisif...Ce que l’on consentirait aux Allemands serait inférieur à ce qu’ils prendraient en cas 
de refus...En outre, les conséquences financières, économiques et sociales seraient graves... nous 
considérons les répercussions sur les industries..., grâce auxquelles un nombre considérable 
d’ouvriers peut encore être maintenu en Belgique,...comme un élément important ’39. 
 Dierckx en Pholien hadden diezelfde dag een lang onderhoud met 
Plisnier.  Aan het einde van het onderhoud kwam Ingenbleek zich bij hen 
vervoegen.  Alle drie waren ze overtuigd dat Plisnier het advies van de twee 
juristen had aanvaard en instemde met een overheveling van de dubieuze 
verrichtingen in het pakket van de 500 miljoen frank extra lasten van de 
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clearing naar de bezettingskosten.  In de vergadering van de beheerraad van de 
Emissiebank de volgende dag, 23 november, zou hij hierover een verklaring 
afleggen40. 
 De sfeer tijdens de vergadering van de beheerraad was zeer gespannen41.  
Plisnier kwam niet voor de dag met een tegemoetkomende verklaring, waaruit 
Galopin afleidde dat de barsten in het eenheidsfront niet meer te lijmen waren.  
Van nu af zou iedere sector zijn eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen.  
In aansluiting bij deze vaststelling besliste de beheerraad om de 
onderhandelingen met het Militaire Bestuur autonoom voort te zetten.  Hij gaf 
aan de directie de toestemming om intussen over te gaan tot het uitvoeren van 
een aantal tot dan toe opgeschorte betalingen42.  Goffin zou de volgende dag 
het Militaire Bestuur officieel moeten inlichten dat de Emissiebank de beide 
alternatieven in Reeders brief verwierp, zodat de hele extra last van 500 miljoen 
frank naar de bezettingskosten werd doorgeschoven.  Op die laatste beslissing 
reageerde Plisnier onmiddellijk: indien de Duitsers hiertoe overgingen, zou hij 
verontwaardigd antwoorden met ‘un refus catégorique: ...Si le clearing doit être propre, 
les frais d’occupation doivent l’être aussi: voilà l’impasse ’. 
 Was het gekwetste hoogmoed, eigenzinnigheid en een gebrek aan 
standvastigheid die Plisniers houding bepaalden, zoals de stichters-bankiers 
later altijd hebben beweerd43?  Galopin had tijdens de vergadering opgemerkt 
dat ‘M. Plisnier a un goût très prononcé pour l’autorité ’ 44.  Speelde het advies van 
Marcq en vooral van De Visscher om weerstand te blijven bieden tegen de 
bezetter een doorslaggevende rol?  Of waren er meer persoonlijke gevoelens 
van een onderhuidse antipathie in het spel tegen de stichters-bankiers, die hij 
nooit echt in zijn hart had gedragen?  Dacht hij dat ze zich, als altijd, handig uit 
de slag wilden trekken en het hele probleem van de dubieuze betalingen in zijn 
schoenen wensten te schuiven45? 
 Misschien was het een mix van alles samen.  De ietwat onverwachte 
reflectie van een man als A.-E. Janssen: ‘Bonne affaire pour nous.  Le bac à merde est 
déplacé ’ doet vermoeden dat de laatste bedenking niet helemaal ongegrond 
was46.  Plisnier zou trouwens in zijn betogen, en ook in zijn latere brieven, 
regelmatig de nadruk leggen op het feit dat hij voorstander was van een 
solidaire actie, wat voor hem toegevingen door beide partijen impliceerde.  Hij 
vergaf het de stichters-bankiers niet dat ze die solidariteit tijdens de crisis 
hadden opgegeven.  In feite waren de stichters-bankiers nog een stap verder 
gegaan en hadden ze zich, bij monde van Galopin, zelfs akkoord verklaard om 
de hele extra last van 500 miljoen frank op zich te nemen.  Het directiecomité 
van de Emissiebank daarentegen had zich, in een ultieme volte-face, van dit 
akkoord gedistancieerd, tegen Galopin in. 
 
De regeling van 25 november 1942 
 
 Ingenbleek vond de toestand uitermate kritiek.  Hij ging daarom de 
volgende dag, 24 november, op eigen initiatief zonder medeweten van de 
stichters-bankiers maar met instemming van de gouverneur47, Prack van het 
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Bankaufsichtamt opzoeken om te polsen hoe de Duitse overheid zou reageren 
op de strakke standpunten die nu door de Emissiebank en de secretaris-
generaal van Financiën werden ingenomen48.  Prack waarschuwde de vice-
gouverneur dat zware sancties zouden volgen, indien de monetaire en 
financiële beleidslieden van het land hun verzet op de spits zouden drijven: ‘ce 
sera le règne de la Gestapo...le Général von Falkenhausen disparaîtrait...Et puis, um Gottes 
Wille, ne cédez pas vos fonctions à un nationaliste flamand, ne lui abandonnez pas la 
planche à billets ’ 49.  Intussen vreesde Ingenbleek dat de Duitsers zich, als 
tegenmaatregel, misschien wel van de Emissiebank zouden kunnen meester 
maken.  Hij vroeg dan ook aan onderdirecteur Aussems te onderzoeken hoe 
snel de biljettenvoorraad, de matrijzen en de drukpersen vernietigd konden 
worden.  Aussems antwoordde dat een dergelijke operatie onuitvoerbaar was 
op korte termijn.  In die richting werd dan ook niet verder gezocht.  Het feit 
dat die vraag gesteld werd, toont dat er een soort paniekstemming in de 
Brusselse kringen heerste50. 
 Ingenbleek bleef zoeken naar een compromis om de Bank en de 
Emissiebank uit de impasse te halen.  Hij zocht Hofrichter op, die maanden 
geleden, namelijk in mei 1942, zelf een interessante suggestie had gedaan.  
Toen was hierop niet ingegaan.  Maar de suggestie dook nu en dan weer op: 
eerst in een brief van Reeder, gedateerd 29 oktober, en later in een nota van 
Berger tijdens de vergaderingen van de stichters-bankiers op 3 en 4 november.  
Het ging om een onderlinge verschuiving van betaalopdrachten tussen de 
Emissiebank en Financiën, in de zin dat de verschuiving voor Financiën een 
nuloperatie zou worden en dus geen verhoging van de bezettingskosten zou 
meebrengen.  Voor de Emissiebank werd het een zuivering van de clearing.  
Hofrichter beloofde met Schlumprecht de kwestie te bekijken. 
 De besprekingen tussen Hofrichter en Schlumprecht verliepen gunstig.  
Hofrichter ontbood op 25 november Goffin en Cracco en bracht verslag uit 
over het resultaat van de discussie51.  Het Bankaufsichtamt ging akkoord om alle 
dubieuze verrichtingen met een politiek en militair karakter, inclusief die met 
betrekking tot de zwarte markt, uit de clearing te halen.  Voor alle normale 
commerciële transacties zouden, tegelijkertijd met de betaalopdrachten, alle 
gewenste inlichtingen worden verstrekt.  Voor de gezamenlijke 
betaalopdrachten zou de Wehrmachtverrechnungskassse toelichtingen geven tot 
90 procent van de totale bedragen, met de namen van de begunstigden en de 
aard van de transacties.  De toelichtingen zouden twee à drie maanden na de 
storting volgen.  Voorts zouden in de toekomst de uitbetalingen voor de 
commerciële aankopen van voorbijtrekkende troepen met bestemming 
buitenland en de uitbetalingen voor de verrichtingen van de Feldpost uit de 
bezettingskosten worden gelicht: ze zouden vanaf nu via de clearing worden 
geregeld.  Hier zouden zes à acht weken na de uitbetaling de lijsten met de 
gevraagde inlichtingen worden voorgelegd.  De betalingen van dubieuze 
transacties werden naar de bezettingskosten overgeheveld, maar hierdoor zou 
het totaal van de bezettingskosten niet worden verhoogd. 
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 Goffin en Cracco vonden het voorstel interessant, maar maakten toch 
nog enig voorbehoud, vooral met betrekking tot het in mei 1942 opgelegde 
forfait van 50 miljoen Belgische frank.  Hofrichter zou deze kwestie 
onderzoeken en, indien mogelijk, zou hij trachten het forfait te laten 
schrappen52.  Hij beklemtoonde dat het Bestuur nu zeer ver gegaan was in zijn 
tegemoetkoming aan de Belgische wensen en verwachtte dan ook een 
onmiddellijke goedkeuring door alle betrokkenen.  Hij liet ook niet na te 
onderstrepen dat, indien de voorstellen niet integraal werden aanvaard, er 
zware sancties zouden volgen.  Om duidelijk te stellen dat het niet om vage 
dreigementen ging, gaf Hofrichter enkele concrete aanduidingen: bij weigering 
zou de Emissiebank, zoals bepaald in haar statuten, belangrijke bedragen ter 
beschikking moeten stellen van de opperbevelhebber.  Ze zou hiervoor 
gecrediteerd worden bij de Deutsche Verrechnungskasse, eventueel bij de 
Reichsbank, via overschrijvingen vanuit de regering te Berlijn.  Indien de 
Emissiebank weigerde de instructies van de opperbevelhebber op te volgen 
zouden de beheerders, de regenten en het directiecomité  hiervoor solidair 
verantwoordelijk worden gesteld en zouden de privé-banken verplicht worden 
de opgeëiste bedragen zelf te betalen. 
 Nog dezelfde dag brachten Goffin en Cracco verslag uit over hun 
onderhoud met Hofrichter in een vergadering van de stichters-bankiers53.  
Deze meenden dat de voorstellen in ruime mate tegemoet kwamen aan hun 
wensen54 en dat er geen enkele reden was om ze niet te aanvaarden55.  Cracco 
was echter van oordeel dat vooraf ook Plisnier moest worden ingelicht: ‘puisque 
le nettoyage du clearing se ferait au détriment de son secteur ’.  De stichters-bankiers, die 
waarschijnlijk een herhaling vreesden van de uitputtende marathons van de 
voorbije dagen, zagen het nut niet in van een dergelijke suggestie.  Cracco hield 
niet op en ten slotte werd aan hem en aan Goffin de opdracht toevertrouwd de 
zaak met Plisnier te bespreken56. 
 Nog dezelfde avond ontving Plisnier beide heren bij hem thuis57.  De 
secretaris-generaal stelde met genoegen vast dat er een gunstige regeling was 
gevonden voor de Emissiebank en dat de bezettingskosten niet werden 
verhoogd.  Hij betreurde vanzelfsprekend dat de voorgestelde regeling het 
probleem van de onregelmatige betalingen naar de Schatkist had overgeheveld, 
maar dat was geen onoverkomelijk probleem.  Hij zou die kwestie ter sprake 
brengen wanneer hij ook een vermindering van de bezettingkosten zou 
bepleiten.  Plisnier besloot het onderhoud met een zeer positieve noot: hij zou 
geen bezwaar aantekenen tegen de voorgestelde regeling en hij ging akkoord 
met een eventuele goedkeuring door de Emissiebank58.  Ten slotte sprak hij de 
hoop uit dat, nadat zoveel bereikt was, de twee directeurs op hun ontslag 
zouden terugkomen. 
 De volgende dagen, 26 en 27 november, liet Plisnier echter in twee 
opeenvolgende brieven aan Goffin weten dat hij toch niet akkoord kon gaan 
met het voorstel van Hofrichter: ‘La combinaison mise sur pied...: au fond je la 
réprouve ’.  Plisniers brieven bevatten ook nog andere onaangename 
mededelingen.  Daar de clearing nu uitsluitend normale commerciële 
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transacties zou betreffen (‘des opérations purement bancaires’), naar het zeggen van 
de Munck, was er ook geen reden meer om hieraan de staatswaarborg toe te 
kennen.  Een definitieve beslissing hieromtrent was echter niet dringend.  De 
secretaris-generaal zou die laten weten, zodra de concrete werking van de 
regeling meer klaarheid en inzicht bracht.  Op dat moment zou hij ook zijn 
mandaat van beheerder van de Emissiebank ter beschikking stellen: een 
beslissing die hij in feite al geruime tijd had genomen en nu wilde kenbaar 
maken59. 
 De in de brieven aangehaalde redenen voor de plotse wijziging in zijn 
houding spitsten zich toe op twee moeilijkheden.  Plisnier realiseerde zich, 
nadat hij zijn onderhoud met Goffin goed had verwerkt, dat hij de looser was.  
Een doelmatiger controle op de verrichtingen met de vijand was een cruciale 
eis geweest in de resoluties van 16 oktober.  Die controle zou nu bij de nieuwe 
regeling eerder verzwakt dan versterkt worden.  Verder zou de nieuwe regeling 
de bezettingskosten niet stabiliseren.  Integendeel, naar eigen berekeningen en 
gissingen, zou ze de kosten alleen maar doen toenemen.  Goffin ging na 
ontvangst van de tweede brief van Plisnier de man persoonlijk opzoeken.  Hij 
wenste, en terecht, meer uitleg over die plotse ommekeer.  Plisnier 
antwoordde, eenvoudigweg, dat hij na het onderhoud een magistraat had 
geconsulteerd die hem een goedkeuring ten zeerste had afgeraden60. 
 Tijdens hetzelfde onderhoud spaarde Plisnier zijn kritiek niet op de ‘mur 
d’argent ’.  Het waren de stichters-bankiers die bewust en uit eigen belang het 
eenheidsfront hadden verbroken, niettegenstaande de goede diensten die dit 
front, in zijn weerstand tegen de bezetter, aan de bevolking had bewezen61.  
Verder hekelde Plisnier in felle woorden het akkoord zelf.  Naar zijn foutieve 
overtuiging was het tot stand gekomen op initiatief van de stichters-bankiers 
om hun eigen persoonlijke en zakelijke belangen te vrijwaren62.  Bovendien 
was het op zich een slecht akkoord: ‘La convention est hypocrite, parce que...il y aura 
moins de contrôle que dans le passé...Elle est monstrueuse parce que... elle tend à élever le 
plafond des charges et que la différence en plus… ne servira qu’alimenter supplémentairement 
les achats (de l’occupant) dans le marché noir ’. 
 Ten slotte was het akkoord, naar Plisniers opvatting, ook juridisch 
aanvechtbaar.  De verantwoordelijkheid voor de dubieuze clearingverrich-
tingen moest worden gedragen ofwel door de Emissiebank ofwel collectief 
door het eenheidsfront.  De verantwoordelijkheid kon echter niet uitsluitend, 
via de bezettingskosten, op de schouders van het ministerie van Financiën 
worden gelegd.  Dit was in strijd met het volkerenrecht.  Plisnier wilde, als 
bewijs van zijn goede wil, het akkoord niet boycotten door een veto ten 
aanzien van de Bank, maar wilde zich anderzijds in de toekomst niet meer 
inlaten met de problemen van de Emissiebank.  Hij had meer dan de handen 
vol met zijn beheer van het staatsbudget63. 
 De stichters-bankiers reageerden geërgerd op de bittere en scherpe 
aantijgingen van Plisnier, maar, zoals bankiers zijn, bleven ze de zaken nuchter 
bekijken.  Galopin meende dat er een grote afstand was tussen Plisniers 
uitspraken (‘il écrit pour l’histoire ’) en zijn daden.  Had hij niet na de afkeuring 
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van de regeling van 25 november de Bank kunnen verbieden in de toekomst 
haar biljetten aan de Emissiebank over te maken?  Hij had de bevoegdheid, 
maar hij had er geen gebruik van gemaakt64.  Men moest bijgevolg, naar 
Galopins mening, niet al te zwaar tillen aan de kritiek van de secretaris-
generaal.  In feite was hij, door geen gebruik te maken van de zopas genoemde 
bevoegdheid, impliciet akkoord gegaan met de regeling65. 
 Op 3 december reisde Hofrichter naar Berlijn om daar de regeling aan 
de regeringsverantwoordelijken ter goedkeuring voor te leggen66.  Dit alles 
scheen geen groot probleem.  Niet later dan 7 december deelde Reeder 
officieel aan de Emissiebank mee dat het akkoord van 5 mei 1942 als vervallen 
werd beschouwd en dat het vervangen werd door de regeling van 
25 november.  Reeders brief herhaalde de overeengekomen punten, maar 
voegde er nog aan toe dat het maandelijkse forfait van 50 miljoen Belgische 
frank, uit het akkoord van mei, toch behouden bleef.  Hofrichter had zijn 
belofte niet kunnen waarmaken.  De nieuwe regeling zou ingaan per 1 januari 
194367.  Voorts deelde Reeder mee dat de vraag tot een verlaging van de 
bezettingskosten op dit ogenblik niet gunstig kon worden beantwoord.  
Integendeel, er was zelfs een grote kans dat het Militaire Bestuur zou worden 
gedwongen de kosten op te trekken.  Het directiecomité en de stichters-
bankiers waren allesbehalve gerustgesteld door deze slotmededeling.  Het 
Bankaufsichtamt liet echter weten dat die paragraaf slechts een 
voorzorgsmaatregel was en dat er voorlopig geen verhoging van de lasten aan 
de orde was68. 
 
De opvolging van Berger en Van Nieuwenhuyse 
 
 Na de brief van Reeder luwde de storm rond Plisniers houding en 
kritiek.  A.-E. Janssen nam zelfs het initiatief om op 19 december 1942 een 
vergadering te beleggen met de directie van de Emissiebank, de secretarissen-
generaal van Financiën en van Economische Zaken en de stichters-bankiers.  
De grote verzoeningspoging vond plaats in het kabinet van Plisnier69.  A.-E. 
Janssen opende de vergadering met een pleidooi voor het herstel van het 
eenheidsfront.  De onderhandelingen van de Emissiebank met het Militaire 
Bestuur gingen hervat worden met het oog op een verdere sanering van de 
clearing.  Bij die onderhandelingen zouden ook de bezettingskosten ter sprake 
komen.  Het ware bijgevolg nuttig de acties van de Emissiebank en van 
Financiën op elkaar af te stemmen. 
 Plisnier kwam nog even terug op het naar zijn oordeel slechte akkoord 
van 25 november, maar toonde zich daarna toch tot samenwerking bereid: 
‘nous ferions un tort considérable à la Belgique en n’acceptant pas les propositions 
allemandes.  C’est cette présomption seule qui dicte mon attitude de conciliation....  Encore 
faut-il que cette présomption nous soit commune et que les responsabilités que nous prenons 
soient solidaires ’.  Galopin haakte daar onmiddellijk op in: ‘Quant au problème 
politique...que le nouveau règlement pourrait entraîner une augmentation des frais 
d’occupation..., nous nous solidariserons… entièrement...  avec le Secrétaire Général.  ...A ce 
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moment...il faudra reprendre tous ensemble avec le pouvoir occupant une discussion 
approfondie portant sur le montant excessif des charges…’ 70. 
 De regeling van 25 november en het herstel van het eenheidsfront op 
19 december brachten de regenten ertoe het behoud van hun mandaat expliciet 
te bevestigen.  Ze zouden de directie solidair gevolgd zijn, indien deze haar 
ontslag had aangeboden in antwoord op een onverzoenlijke reactie van de 
bezetter tegen de resoluties van 16 oktober.  Dit was niet het geval geweest.  
De onderhandelingen waren nog niet afgebroken.  De Duitse autoriteiten 
hadden zelfs laten uitschijnen dat ze in een later stadium rekening zouden 
houden met de Belgische eisen.  De regeling van 25 november, hoewel niet 
ideaal, bevatte toch belangrijke toegevingen van Duitse zijde en kon 
bestempeld worden als ‘une tentative sérieuse d’épuration du clearing ’.  Bovendien 
werd gevreesd dat een ontslag van de regenten en de beheerders ook het 
ontslag van Plisnier tot gevolg zou hebben, hetgeen de hele financiële en 
monetaire leiding van het land in de handen zou spelen van de bezetter.  Dit 
waren even zovele redenen voor de regenten om op post te blijven en Berger 
en Van Nieuwenhuyse niet te volgen in hun beslissing om ontslag te nemen71. 
 Het ontslag van Berger en Van Nieuwenhuyse bracht de Bank en de 
Emissiebank vanzelfsprekend in grote verlegenheid.  De meeste 
vooraanstaanden van het land, hierin gesteund door de publieke opinie, 
loofden de twee directeurs voor hun moedige daad, maar meenden, vooral na 
25 november, dat ze op hun beslissing moesten terugkomen.  Dat het Militaire 
Bestuur voor een goed stuk tegemoetgekomen was aan de Belgische eisen, was 
wellicht voor een deel te danken aan de moedige houding van de beide 
directeurs72.  Ze konden dus met opgeheven hoofd hun plaats in het 
directiecomité terug innemen.  Zelfs secretaris Basyn, die hen steeds in hun 
verzet had gesteund, was van mening dat ze hun ontslag moesten intrekken73. 
 In een twee uren durend gesprek op 3 december trachtte Galopin de 
beide directeurs te overtuigen op hun beslissing terug te komen.  Hij slaagde er 
niet in.  Beiden bleven er bij dat de resoluties van 16 oktober integraal door de 
bezetter moesten worden aangenomen.  Ze hielden vol dat het voorafgaande 
visum een conditio sine qua non was voor verdere onderhandelingen.  Inzake het 
plafond nam Berger wel een wat soepeler houding aan: volgens hem kon er 
ook gepraat worden over een ‘mobiel’ plafond dat zou worden afgewogen naar 
het aantal arbeiders dat men in België daadwerkelijk kon inzetten74.  Voor Van 
Nieuwenhuyse was zelfs dit geen punt van discussie: het plafond betekende 
een ‘totaal en vast’ maximum.  Galopin leidde hieruit af dat de directeurs zo 
stroef en vastgeroest waren in hun eigen ideeën dat het zelfs verkieslijker was 
hen nu buiten het directiecomité te houden.  Cracco was immers op dat 
ogenblik in opdracht van het directiecomité in volle onderhandeling met het 
Bankaufsichtamt over bepaalde uitvoeringsvoorwaarden van het akkoord, in de 
eerste plaats over het uitwerken van het controlesysteem der clearing-
verrichtingen75. 
 Op dezelfde dag, 3 december 1942, had Goffin een gesprek met 
Hofrichter over een eventuele terugkeer van de twee directeurs.  Hij maakte 
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hierbij melding van de unanieme beslissing van de regentenraad en van de 
beheerderraad om Berger en Van Nieuwenhuyse te verzoeken hun ontslag in 
te trekken.  Hofrichter vond dit een ongelukkige beslissing.  Reeder was 
uitermate misnoegd, zegde hij, over het ontslag en wenste beide directeurs zo 
spoedig mogelijk te vervangen.  Het Militaire Bestuur was zelfs van plan hun 
terugkeer onmogelijk te maken76. 
 Maar nu rees de vraag: door wie konden de twee directeurs worden 
vervangen?  In ieder geval door mensen van de Bank zelf, meende Goffin77.  
Voorlopig zag hij binnen de Bank echter geen valabele kandidaten die bereid 
waren, in de huidige omstandigheden, de functie op zich te nemen. 
 Hofrichter lanceerde in het gesprek de naam van Cracco: het was, naar 
zijn mening, wel geen gemakkelijke gesprekspartner voor de bezetter maar 
daartegenover stond dat hij intelligent was, zijn dossiers door en door kende en 
correct was tijdens en ook na de onderhandelingen.  Goffin en Ingenbleek 
vonden de suggestie van Hofrichter aanvaardbaar.  Cracco werd gepolst en die 
aanvaardde deel uit te maken van het directiecomité.  De eerste kandidaat was 
dus zonder veel discussie gevonden. 
 Eenzelfde voorstel werd gedaan aan schatbewaarder Sontag en secretaris 
Basyn, maar beiden weigerden78.  Ingenbleek stelde dan Kauch voor: hij was 
privé-secretaris geweest van Janssen en een vooraanstaand lid van de 
Studiedienst79.  Ook Berger steunde de kandidatuur.  Kauch zelf ging direct 
akkoord.  De regentenraad had ingestemd met de kandidatuur van Cracco, 
maar als tweede plaatsvervanger viel zijn keuze unaniem op onderdirecteur 
Pirsoul, voormalig hoofd van de dienst Disconto.  Mocht Pirsoul weigeren, 
dan gingen ze akkoord met Kauch. 
 A.-E. Janssen en de Munck spraken, in naam van de stichters-bankiers, 
een veto uit tegen Kauchs kandidatuur.  Ze voerden als argumenten aan dat 
Kauch’ kennis van het Nederlands ontoereikend was en dat het hem ook nog 
aan de nodige competentie en maturiteit ontbrak.  Dit was ten minste de 
officiële versie.  Het was daarnaast een publiek geheim dat Kauch de privé-
bankiers niet in zijn hart droeg.  Hij werd door alle collega’s ook gezien als een 
moeilijke, eenzelvige man.  Meer concrete feiten pleitten eveneens tegen zijn 
benoeming.  De stichter-bankiers bleven Kauch ervan verdenken dat zijn 
tussenkomsten bij de regering te Vichy en het verzenden van het telegram over 
het goud de diepere oorzaken waren van Gutts actie tegen de Bank in 
november 1941.  De stichters-bankiers hadden trouwens een eigen kandidaat: 
Robert Vandeputte, secretaris van de Belgische Vereniging der Banken. 
 Ingenbleek legde zich niet onmiddellijk neer bij het voorstel van de 
privé-banken.  Tussen 19 en 31 december voerde hij hierover diverse 
gesprekken met A.-E. Janssen en M.-L. Gérard.  De officiële argumenten tegen 
Kauch hielden geen steek, meende de vice-gouverneur.  Kauch was professor 
aan de Université Libre de Bruxelles en uit zijn talrijke voor het directiecomité 
opgestelde nota’s bleek overduidelijk dat het hem aan competentie en 
maturiteit niet ontbrak.  Tegen Vandeputtes kandidatuur konden echter wel 
ernstige bezwaren worden ingebracht.  Hij was professor aan de Katholieke 
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Universiteit te Leuven, zoals trouwens ook Cracco en de economische adviseur 
van de Bank, L.-H. Dupriez, zonder de juridische raadsman van de Bank, De 
Visscher, te vergeten.  Politiek gezien ontstond hierdoor een niet te aanvaarden 
onevenwicht in de leiding van de Bank.  Een tweede bezwaar, en zeker niet 
minder overtuigend, ging over het professionele verleden van de voorgestelde 
kandidaat: Vandeputte kwam uit de Belgische Vereniging der Banken en was 
dus duidelijk een vertrouwensman van de privé-bankiers.  Dit kon gewoon niet 
voor een functie in het directiecomité, het was volledig in strijd met de geest 
van de wet.  Een van de doelstellingen van de hervormingen van de Bank in 
1937 was toch geweest de invloed van de privé-bankiers in de Bank in te 
perken.  Iemand als Vandeputte in een directiefunctie in de Bank binnenhalen 
ging hier gewoon dwars tegen in80.  De stichters-bankiers bleven echter bij hun 
kandidaat, maar waren wel bereid hun kritiek tegenover Kauch per brief in te 
trekken. 
 Tijdens de vergaderingen van de regentenraad van de Bank op 
30 december 1942 en 6 januari 194381 en van de beheerraad van de 
Emissiebank op 6 en 11 januari 194382 werd over de kandidatuur en over het 
statuut van de nieuwe directeurs nog een hartig woord gewisseld.  De 
Antwerpse beheerders van de Emisssiebank, onder de leiding van Heymans, 
waren uitermate gekrenkt dat ze bij de discussies over de vervanging niet 
betrokken waren geweest en ze eisten dat de Emissiebank het ontslag van 
Berger en Van Nieuwenhuyse zou weigeren.  Het kostte heel wat 
overredingkracht om hen er toe te brengen hun fiat te geven voor de nieuwe 
benoemingen. 
 Bekaerts voorstel in de regentenraad om de nieuwe directeurs slechts ad 
interim te benoemen stootte dan weer op een felle oppositie van de stichters-
bankiers.  Indien dit zou worden aanvaard, dan trokken zij hun kandidatuur 
van Vandeputte in.  Ten slotte kwam het tot een compromis: Bekaert 
aanvaardde het principe van een effectieve benoeming, maar dan enkel tijdelijk.  
Beide directeurs zouden in een brief expliciet verklaren ontslag te zullen 
nemen, zodra de vijandelijkheden waren beëindigd 83.  Regeringscommissaris 
Smeers sloot zich bij dit compromis aan: hij zou zelfs zijn recht op veto 
uitoefenen indien Bekaerts voorwaarde niet werd geaccepteerd.  Bekaert 
besloot de discussie met een wijze raad: hij hoopte dat Vandeputte nu al zou 
beslissen dat hij, bij het neerleggen van zijn mandaat na de oorlog, zijn functie 
als secretaris van de Belgische Vereniging der Banken niet meer zou opnemen. 
 Volgens de statuten van de Bank moest de algemene raad, op voorstel 
van de regentenraad, de lijst van kandidaten en de voorwaarden van hun 
benoeming goedkeuren84.  Die goedkeuring vond plaats op 11 januari 1943.  
Tijdens een bijzondere algemene vergadering op 15 januari benoemden de 
aandeelhouders Cracco en Vandeputte tot tijdelijke directeurs85.  Vanaf de 
volgende dag namen beiden zitting in het directiecomité van de Bank.  Tijdens 
een algemene vergadering van aandeelhouders van de Emissiebank op 
22 januari werden beiden, op voorstel van de beheerraad, eveneens benoemd 
tot lid van het directiecomité van de Emissiebank86.  Dezelfde algemene 
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vergadering nam nota van Frère's beslissing om vanaf eind december 1942 
ontslag te nemen als beheerder. 
 De benoeming van Cracco vond in de Bank en in de publieke opinie 
geen algemene goedkeuring.  Integendeel, er kwamen zelfs reacties los in de 
pers.  In de Bank zagen vele medewerkers een contradictie in de houding van 
Cracco.  Zijn zeer kritisch rapport van juli 1942 in verband met de clearing had 
Berger en Van Nieuwenhuyse op het spoor gezet van een zeer agressieve 
houding tegen de bezetter.  Nu beiden consequent hun verzet tot een ontslag 
hadden doorgetrokken, leek het alsof Cracco van die gelegenheid gebruik had 
gemaakt om zelf directeur te worden.  Misschien was hij overtuigd dat hij het 
veel beter zou doen.  Maar zo zagen de meesten van zijn medewerkers het niet, 
die dagelijks geconfronteerd waren geweest met zijn hautaine en soms 
arrogante optreden.  Eerst dachten ze zijn benoeming te pareren door ‘une grève 
des bras croisés’.  Maar dat lag niet in de traditie van het huis en de actie kwam 
niet echt van de grond.  In het satirische rexistische blad Cassandre sprak men 
in verband met Cracco van ‘La fable du Corbeau et du Renard ’87.  In Londen en 
New York werden de benoemingen van Cracco en Vandeputte al evenmin 
gewaardeerd: ‘Avouez que c’est du joli ’, schreef Theunis naar Kreglinger88. 
 Het ontslag van Berger en Van Nieuwenhuyse had voor beiden 
natuurlijk ook financiële implicaties.  Beiden hadden als directeur van de Bank 
zitting in verschillende beheerraden, die niet onaanzienlijke vergoedingen 
impliceerden.  Na hun ontslag wensten ze deze mandaten te behouden.  Berger 
was, als directeur van de Bank, automatisch lid van de beheerraad en ook lid 
van het directiecomité van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 
Nijverheid en ook lid van de beheerraad van het Delcredere Instituut.  Van 
Nieuwenhuyse was namens de Bank lid van de beheerraad van het 
Herdisconto- en Waarborginstituut en ook lid van de Bankcommissie.  Geen 
van beiden dacht er aan deze mandaten op te geven. 
 Cracco, hierin gesteund door Kauch89, wenste de zaak te saneren en 
stelde op een vergadering van 16 februari dat dergelijke mandaten steeds waren 
uitgeoefend geweest door leden van het directiecomité in naam van de Bank en 
dat, na de ontslagname van de beide directeurs, deze mandaten opnieuw ter 
beschikking moesten worden gesteld van de Bank.  Cracco's suggestie om een 
brief in die zin naar Berger en Van Nieuwenhuyse te sturen, vond echter geen 
steun bij de andere leden van het directiecomité90. 
 Wanneer het Bankaufsichtamt in mei daaropvolgend zijn bekommernis 
uitsprak over het feit dat de Bank niet meer vertegenwoordigd was in het 
beheer van de bovengenoemde kredietinstellingen en er op aandrong dat de 
plaats van Berger en Van Nieuwenhuyse zou worden ingenomen door huidige 
directieleden, antwoordde Cracco dat hun vervanging, door tussenkomst van 
de bezetter, bij de bevolking slecht onthaald zou worden en dat het beheer van 
de instellingen in kwestie ook zonder afgevaardigden van de Bank perfect bleef 
functioneren.  Hierdoor vertaalde Cracco wat de meerderheid van het comité 
over de situatie dacht91. 
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zou hebben aangedrongen om op post te blijven: NBB, Archief, Studiedienst, 5, dossier 
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Hoofdstuk 20 
 

NAAR  HET  EINDE  VAN  DE  BEZETTING  TOE  (1943-1944) 
 
 
 
 ‘Tous ceux qui useront l'épée périront par l'épée ’ 
 (Jesus, in: Evangelie van Mattheus, 26) 
 
 
 
 
De kentering in het militaire gebeuren en haar gevolgen 
 
 De opeenvolgende nederlagen van de Duitse legers vanaf 1942 had al 
tijdens de lente van 1943 in de leidende Belgische kringen de verwachting 
gecreëerd dat de bevrijding van het land nog maar een kwestie van maanden 
was1.  De Duitse militaire overheid vreesde hetzelfde en zette in versneld 
tempo de bouw verder van de Atlantic Wall, overtuigd als ze was dat, ingeval 
van een geallieerde invasie, deze zou doorbreken langs de kusten van de 
Atlantische oceaan of de Noordzee. 
 De Bank en de Emissiebank voelden vanzelfsprekend ook de weerslag 
van de kentering in het verloop van de oorlog.  Hun druk om een efficiëntere 
inspraak te hebben in de clearingverrichtingen vond meer respons bij het 
Militaire Bestuur, dat gehandicapt was door een reëel tekort aan gekwalificeerd 
personeel2.  Het Bankaufsichtamt gaf in eigen kring zelfs toe dat het zinloos was 
geworden zich af te zetten tegen de groeiende weerstand door te dreigen met 
een sluiting van de Bank en van de Emissiebank3. 
 In Berlijn leefde men buiten de werkelijkheid en miste men het 
Fingerspitzengefühl van de mensen op het terrein.  Of wilde men de militaire 
tegenslagen counteren met een nog harder optreden in de bezette gebieden? 
Hoe dan ook, de regering in Berlijn begon strenger te ageren tegen haar eigen 
ambtenaren in Brussel.  Een eerste slachtoffer, niet onterecht, werd von 
Becker, hoofd van Gruppe VIII.  Hij werd in de herfst van 1943, op verdenking 
van corruptie, tijdelijk uit Brussel verwijderd en ten slotte uit zijn functie van 
hoofd van het Bankaufsichtamt ontzet.  Hij werd voorlopig vervangen door dr. 
Jost, een weinigzeggende figuur4.  Aanvankelijk bleef Hofrichter aan als 
adjunct-commissaris.  Waarschijnlijk had hij gehoopt, na het vertrek van von 
Becker, zelf de leiding te kunnen overnemen, wat hem zeker toekwam, maar 
dat lukte niet.  Funck, de Berlijnse minister van Economische Zaken, was zelf 
in moeilijkheden geraakt als een man die te dicht stond bij von Becker en hij 
vreesde dat Hofrichter te veel insight information bezat.  Hofrichter viel dus in 
ongenade en moest, niettegenstaande Reeders volgehouden pleidooi, eind 1943 
ook Brussel voor Noord-Frankrijk verlaten.  Hij kwam kort daarop naar 
Brussel terug, maar weigerde zijn functie van adjunct-commissaris weer op te 
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nemen, zolang zijn positie niet volledig in het reine was getrokken5.  Hofrichter 
was dus zo goed als uitgespeeld nog voor hij in april 1944 definitief uit het 
Militaire Bestuur verdween.  Jost werd met ingang van 1 maart 1944 definitief 
benoemd tot commissaris van de banken, dus ook van de Bank en van de 
Emissiebank6. 
 Generaal dr. Beyer werd hoofd van Gruppe VIII, het economische 
departement van het Militaire Bestuur, waaronder het Bankaufsichtamt 
ressorteerde.  Al deze verschuivingen aan de top van het Militaire Bestuur 
maakten de contacten voor de Belgische bewindslieden niet eenvoudiger.  
Integendeel, ze schenen nu verwonderlijk genoeg met spijt terug te denken aan 
de vertrouwde relaties van vroeger met het Militaire Bestuur, zelfs al was het 
ook toen vaak hard tegen hard gegaan en hadden ze meer dan eens in het zand 
moeten bijten.  Het positieve aan de mutaties was dat de bezetter in Brussel 
een meer toegeeflijke houding aannam7.  Vandeputtes commentaar in april 
1944 op de voorbije weken was het volgende: ‘Le dr.  Hofrichter ne jouant plus au 
Commissariat qu’un rôle très effacé et ne participant même plus à la discussion des questions 
importantes avec la Banque d’Emission, a été remplacé par des personnes incontestablement 
moins catégoriques et moins francs’ 8. 
 Het Militaire Bestuur te Brussel kwam zelf rechtstreeks in aanvaring met 
de nazi-regering te Berlijn.  De ordonnantie op de verplichte arbeid, die in 
1943 leidde tot de deportatie op grote schaal van Belgische arbeiders naar 
Duitsland en Frankrijk, werd door het Bestuur te Brussel ten sterkste 
afgekeurd.  De opeisingen door Sauckels administratie werden zelfs 
tegengewerkt 9.  Ook de pogingen van de regering in Berlijn om een grotere 
controle op de Belgische economie te organiseren stootten vanuit het Militaire 
Bestuur te Brussel op een krachtig verzet.  De enscenering door de SS van een 
corruptieschandaal in de kringen van de vertrouwelingen van von 
Falkenhausen deed de rest.  Hitler besloot het Militaire Bestuur in België en 
Noord-Frankrijk op te doeken en het te vervangen door een Burgerlijk 
Bestuur.  Voor een dergelijke omwenteling, die pas op 13 juli 1944 officieel van 
kracht werd, was het wel vrij laat.  Het resultaat was dat Reeder aanbleef als 
president samen met de belangrijkste technici van het Bankaufsichtamt.  
Nauwelijks twee maanden later was het land trouwens bevrijd10. 
 Ook in diezelfde periode hadden op directieniveau van de Bank en de 
Emissiebank belangrijke wijzigingen plaats.  Sinds 16 januari 1943 waren naast 
gouverneur Goffin en vice-gouverneur Ingenbleek nu ook de directeuren 
Cracco en Vandeputte officieel opgenomen in het directiecomité.  Ze waren 
beiden onmiddellijk zeer actief.  Cracco hervatte onder andere zijn belangrijke 
onderhandelingen met het commissariaat der banken over een eventuele 
invoering van emissiebankcertificaten.  Ook met de Banque de France te Parijs 
trad hij in onderhandeling11.  Zijn activiteit werd echter plots afgebroken, toen 
hij op 7 augustus 1943 door de Gestapo werd aangehouden12. 
 Cracco had van zijn broer, die actief was in het verzet, een som geld 
ontvangen, die hij via zijn kantoor op de Bank aan twee verzetslieden moest 
overhandigen.  Het geld was bedoeld als hulp voor ondergedoken geallieerde 
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piloten, die boven Belgisch grondgebied waren neergeschoten.  De zaak was 
uitgelekt en Cracco - aangehouden - werd voor een militaire rechtbank 
gedaagd.  De militaire aanklager eiste de doodstraf, wat normaal was voor een 
dergelijke verzetsdaad13.  De militaire rechtbank van de Duitse luchtmacht 
veroordeelde Cracco op 12 november 1943, waarschijnlijk na heel wat lobbyen 
en zeker tot ieders opluchting, tot acht jaar dwangarbeid en een boete van 
62.000 Belgische frank of één jaar extra opsluiting14. 
 De veroordeling werd in december in beroep bekrachtigd.  Cracco werd 
voorlopig opgesloten in de centrale gevangenis te Leuven.  Dit gaf Vandeputte 
de gelegenheid hem regelmatig op te zoeken en, vanzelfsprekend, met hem 
over de problemen in de Bank te praten en hem raad te vragen.  Het nietsdoen 
viel Cracco zwaar en dus vroeg hij zijn collega of hij hem niet bepaalde 
dossiers kon bezorgen, die hij graag wilde afwerken.  Vandeputte dacht dat dit 
toch wat te riskant was en weigerde15.  Niettegenstaande de vele verzoeken van 
Duitse en Belgische zijde tot clementie, al was het maar om zijn straf in België 
te kunnen uitzitten16, werd Cracco op 1 april 1944 via de gevangenis te Sint-
Gillis naar Duitsland overgebracht17.  Het Bankaufsichtamt had zich in de hele 
zaak niet onbetuigd gelaten en op 30 juni 1944 kon het gouverneur Goffin 
berichten dat een nieuw verzoek tot clementie uiteindelijk was ingewilligd en 
dat de straf was omgezet van dwangarbeid naar een eenvoudige opsluiting te 
Wittlich in Duitsland18.  Cracco zou pas in de loop van 1945 door het 
Amerikaanse leger worden bevrijd. 
 De aanhouding van Cracco in augustus 1943 was niet alleen een 
emotionele schok voor de hele gemeenschap van de Bank, maar het 
vereenvoudigde ook de taakverdeling niet binnen het directiecomité.  Sinds 
begin februari 1943 was Ingenbleek, wegens een oogziekte, al voor een lange 
tijd afwezig19.  Hij nam in juni wel zijn functie weer op, maar raakte weldra 
verwikkeld in een nieuw conflict met gouverneur Goffin, wat hem eens te 
meer afstand deed nemen van de Bank20.  Na een poging tot verzoening in 
december 194321, bleef hij opnieuw zo goed als volledig afwezig om pas bij het 
naderen van de bevrijding in de zomer 1944 geregeld naar de Bank terug te 
keren.  Vandeputte had al in februari 1943 de taken van Ingenbleek 
overgenomen.  Bij de aanhouding van Cracco werd aangenomen dat hij ook 
diens taak op zich zou nemen.  Vandeputte aanvaardde, maar vroeg 
tegelijkertijd ontlasting van zijn verantwoordelijkheid voor ‘lopende zaken’.  
Iedereen ging akkoord en Sontag, de schatbewaarder, zou hiervoor zorg 
dragen.  Dit impliceerde dat Sontag vanaf dat ogenblik ook alle vergaderingen 
van het directiecomité bijwoonde.  Vandeputte werd ook ontlast van zijn taak 
‘geschillen’ (Juridische dienst): die werd aan secretaris Basyn toevertrouwd.  
Onderdirecteur Pirsoul nam van Sontag diens taak ‘personeelszaken’ over22. 
 Na Cracco's aanhouding kwam Vandeputte naar voren als de sterke 
persoonlijkheid in het directiecomité.  Hij had de organisatorische talenten van 
een echte manager.  De verslagen, nota’s en rapporten van die tijd dragen 
onmiskenbaar de stempel van zijn nieuwe aanpak.  Dat niet iedereen in de 
Bank even gelukkig was met Vandeputtes stijl, wekt geen verwondering.  Maar 
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niemand kon ontkennen dat hij even doeltreffend en doortastend was in zijn 
relaties met de bezetter als hij veeleisend was voor zijn medewerkers en voor 
zichzelf binnen de Bank.  Cracco had door zijn brio wel gescoord in de 
discussies over de controle op de clearingoperaties, maar de concrete 
opvolging ervan in de administratie van de Emissiebank liet te wensen over23.  
Vandeputte nam hier de draad op en overspoelde het Bankaufsichtamt met 
kritische opmerkingen over ontoelaatbare betaalopdrachten vanwege de 
Wehrmachtverrechnungskasse of andere opdrachtgevers24.  Hij schrok er evenmin 
voor terug om met leden van het Bankaufsichtamt in open conflict te treden, 
zelfs met Prack, de meest pro-Belgische ambtenaar van het Militaire Bestuur, 
een man die de Emissiebank meer dan eens goede diensten had bewezen25. 
 Van de andere directieleden ging heel wat minder gezag en energie uit.  
Gouverneur-voorzitter Goffin bleef een bleke figuur.  Cracco's oordeel over 
hem was vernietigend: ‘il (Goffin) ne laissait pas échapper la moindre occasion qui lui 
permit de diluer ses responsabilités ou de glisser celles-ci sur d’autres.  En fait, un très petit 
“Monsieur” (malgré les apparences), il n’avait aucune des qualités d’un chef pour affronter 
les délicats problèmes du moment’.  Over Ingenbleek was Cracco's oordeel minder 
ongunstig, hoewel hij van mening was ‘qu’il (Ingenbleek) était un peu trop disposé 
au compromis’ 26.  Ingenbleek raakte trouwens in zulk een conflictueuze situatie 
verwikkeld met Goffin dat de gouverneur liet onderzoeken of het niet mogelijk 
was de herverkiezing van Ingenbleek als directeur, die op 1 januari 1944 in de 
algemene vergadering moest plaatsvinden, te verhinderen.  Dit bleek echter 
een onmogelijke zaak te zijn27.  Cracco's oordeel over Basyn was evenmin 
positief: hij verweet hem: ‘son extrême pusillanimité et son souci maladif d’éviter à tout 
prix d’être impliqué de quelque manière que ce soit’.  Na de aanhouding van Cracco 
kwam Kauch meer op het voorplan als raadgever van de gouverneur.  Hij 
ontving zelfs van Goffin de opdracht om in de herfst 1943 het ‘rapport voor 
de koning’ op te stellen in het vooruitzicht van de bevrijding28. 
 Ten slotte kwam er ook een kentering in de samenwerking tussen de 
Bank en de Emissiebank.  Een eerste oorzaak was zeker de tragische dood van 
Galopin.  Op 28 februari 1944 werd Galopin door leden van een speciaal 
commando van Devlag, onder het bevel van Robert Verbelen, op de drempel 
van zijn woning vermoord.  Zijn dood was een zware slag voor velen, niet in 
het minst voor de Emissiebank.  De stichters-bankiers verloren plots hun 
boegbeeld en hun morele steun.  Ze hadden na Janssens overlijden in juni 1941 
het eigenlijke beheer van de Emissiebank naar zich toe getrokken29.  Ze 
steunden in deze niet eenvoudige taak op Galopins patriottische reputatie en 
op de morele kracht, die van zijn persoonlijkheid uitging.  Ook de regenten en 
de censoren van de Bank stelden in Galopin een groot vertrouwen, hoewel 
hijzelf geen lid van de raad en het college was.  Na de moord ebde de sfeer van 
vertrouwen weg en de beangstigende vraag over ‘hebben we het wel goed 
voorgehad’? ondermijnde de cohesie bij de bankiers, die samen toch nog een 
stuk weg hadden af te leggen.  Ook de onzekere toekomst na de bevrijding zou 
nu zonder een echte leidersfiguur als Galopin, moeten worden voorbereid. 
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 Zoals te verwachten - nu het einde van de oorlog in zicht kwam - werd 
de kritiek uit het beschutte Londen en ook die uit de verzetskringen steeds 
luider.  Het directiecomité begon zich daarom zorgen te maken over zijn 
verantwoordelijkheid voor wat de clearing betrof, te meer daar de Duitsers in 
de lente 1944, tegen de afspraken van november-december 1942 in, opnieuw 
betaalopdrachten voor operaties met een militair of politiek karakter - zij het 
wel in mindere mate dan voorheen - begonnen uit te schrijven.  
Onrustwekkend was ook dat de stichters-bankiers in een vergadering op 
17 april 1944 zich bij die situatie hadden neergelegd30.  Het directiecomité 
vroeg nu aan de stichters-bankiers in welke mate ze zich mede-
verantwoordelijk achtten voor de opdrachten, die op hun advies werden 
uitgevoerd.  In twee nota’s, respectievelijk van 3 en 8 mei 1944, gingen de 
stichters-bankiers hierop in31. 
 Tijdens de vergadering van de stichters-bankiers op 8 mei 1944 opende 
A.-E. Janssen de discussie met een ontleding van bovenvermelde nota’s.  Naar 
zijn opvatting waren Goffin en Vandeputte uitsluitend verantwoordelijk voor 
het beheer van de Emissiebank.  De beheerders hadden bij de oprichting, 
statutair gezien, slechts een ‘adviserende’ bevoegdheid.  In de mate dat de 
directie echter advies vroeg aan de beheerders en ze dit advies opvolgde, ‘la 
gestion courante… n’appartient plus seulement à MM. Goffin et Vandeputte.  Elle se fait 
alors, en dehors des statuts, sous une responsabilité commune’.  Indien na de bevrijding 
door een onderzoekscommissie rekenschap zou worden gevraagd over het 
beheer van de instelling, ‘ce serait une lâcheté ou un abandon impardonnable de ne pas 
soutenir la direction et de ne pas répondre, en même temps qu’elle, de la gestion’.  De 
andere leden van de vergadering onderschreven die opvatting volledig.  A.-E. 
Janssen was op dat moment nog de enige die contact had met de regering te 
Londen en ook haar vertrouwen genoot. 
 Aansluitend bij het gesprek van 8 mei in de beheerraad volgde nog 
dezelfde maand een discussie over de waarde van de vordering van de 
Emissiebank op de Deutsche Verrechnungskasse.  Volgens meester Marcq had de 
vordering geen waarde, daar de Kasse geen eigen patrimonium bezat.  Het 
directiecomité, hierin gesteund door regeringscommissaris Smeers, was echter 
overtuigd van het tegendeel.  Een Duitse wet had de Kasse in 1934 opgericht als 
een instelling met rechtspersoonlijkheid en had expliciet bepaald dat het Rijk 
gehouden was de verplichtingen van de Kasse over te nemen bij een eventuele 
ingebrekestelling of ontbinding.  Wel meende Vandeputte dat de geallieerden 
na de oorlog bezwaar zouden kunnen aantekenen tegen het opnemen van het 
Belgische clearingtegoed in de herstelbetalingen, daar het in principe ontstaan 
was uit een min of meer ‘vrijwillige’ uitvoering van Duitse betaalopdrachten32. 
 Een laatste belangrijk discussiepunt over de werking betrof de 
interventie van de Bank op de rentenmarkt via de open-market portefeuille van 
de Bank.  De Bank wenste actief te zijn en te blijven op deze markt33.  
Verrichtingen brachten er aantrekkelijke winsten op.  Sinds augustus 1940 had 
het publiek zijn aankopen van langlopend staatspapier hervat en had de 
rentenmarkt, met haar stijgende koersen, zich opnieuw gunstig kunnen 
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ontwikkelen.  De Bank had van deze omstandigheid uiteraard gebruik gemaakt: 
in juni 1943 bedroeg de meerwaarde van haar eigen portefeuille en die van haar 
open-market portefeuille, in vergelijking met augustus 1940, samen 285 miljoen 
Belgische frank.  De militaire gebeurtenissen in Italië tijdens de zomer 1943 
zette de rentenmarkt echter plots onder zware druk: het publiek wenste zich te 
ontdoen van zijn beleggingen in staatsrenten.  Tijdens de tweede helft van juli 
moest de Bank per saldo voor 873 miljoen Belgische frank langlopend 
staatspapier inkopen om de koersen min of meer op peil te houden.  De vraag 
rees of de Bank de daarmee verbonden risico’s zelf moest dragen.  Ze meende 
van niet.  Naar haar opvatting was haar open-market politiek immers ook 
ruimschoots gericht op het beschermen van het staatskrediet, met andere 
woorden op het openbare belang.  De secretaris-generaal van Financiën liet 
echter weten dat het niet in zijn bedoeling lag hiervoor een extra 
staatswaarborg aan de Bank toe te kennen.  Als gevolg daarvan riep 
gouverneur Goffin op 4 augustus een bijzondere vergadering bijeen.  Behalve 
het directiecomité waren de regenten Bekaert en Peltzer aanwezig, ook de 
regeringscommissaris Smeers en de experts L.H. Dupriez en Kauch34. 
 Smeers stelde een eigen plan voor.  Hij suggereerde het in 1939 
afgeschafte Regulariseringsfonds opnieuw op te richten.  Het fonds zou voor 
rekening van de Schatkist langlopend staatspapier inkopen en verkopen, ter 
regulering van de koersen.  Het zou zijn middelen halen uit het disconteren 
van speciale schatkistbons bij de Bank en zou het risico dekken door de 
opbrengsten van het staatspapier in zijn portefeuille.  De Bank zou uit het 
disconteren verzekerde inkomsten verwerven en geen risico meer dragen. 
 Goffin stond eerder gunstig tegenover het voorstel, maar Dupriez was 
duidelijk tegen35.  Het Regulariseringsfonds, beweerde Dupriez, was in 1939 
juist afgeschaft om aan de Bank opnieuw een grotere armslag te geven inzake 
monetaire aangelegenheden.  De Bank kreeg toen de bevoegdheid om via een 
open-market politiek en met behulp van haar open-market politiek de rentenmarkt 
‘exclusief’ te reguleren: hierdoor zou ze de geldcreatie doelmatig kunnen 
beïnvloeden en zou ze haar vooroorlogs verlies aan invloed, wegens de 
verzwakking van het discontokrediet, kunnen goedmaken.  Dupriez voorzag 
dat de open-market politiek in België na de oorlog enorm aan belang zou 
winnen.  De ervaring in Engeland en in de Verenigde Staten tijdens de jaren 
dertig wees in die richting.  Het was dan ook aangewezen, naar Dupriez 
opvatting, dat de Bank dit monetaire instrument in eigen handen hield.  Samen 
met haar actie op de markt van het kortlopende overheidspapier zou ze 
hierdoor een stevige greep behouden op de monetaire ontwikkeling van het 
land.  De Bank opteerde uiteindelijk voor een status-quo inzake haar open-
market politiek. 
 
Belgiës monetaire economie tijdens de laatste bezettingsjaren 36 
 
 Tijdens de laatste bezettingsjaren namen de uitgaven voor de 
bezettingskosten en voor het financieren van betaalopdrachten in de clearing 
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nog beduidend toe, zodat een voor die tijd enorm totaal aan oorlogsuitgaven 
werd bereikt.  Van mei 1940 tot 31 augustus 1944 bedroegen de uitgaven aan 
bezettingskosten en aan netto-uitbetalingen in de Belgisch-Duitse clearing 
respectievelijk circa 73 en 62,5 miljard Belgische frank37.  Daarnaast bedroegen 
de staatsuitgaven voor eigen Belgisch gebruik circa 85 miljard Belgische frank.  
Van de gezamenlijke uitgaven van de Staat en van de Emissiebank tijdens de 
oorlog, namelijk circa 220 miljard Belgische frank, kwam bijgevolg slechts 
38,5 procent direct ten goede aan België, de overige 61,5 procent ging naar de 
bezetter. 
 De Emissiebank ontving het gros van haar middelen uit handen van de 
Bank.  De Bank was voor haar vordering op de Emissiebank nog steeds 
ingedekt door de staatswaarborg.  De Staat, van zijn kant, kon zijn 
geldbehoeften tijdens de oorlog slechts in beperkte mate financieren met 
fiscale ontvangsten: deze dekten nauwelijks 29 procent van de uitgaven.  Het 
overige werd gefinancierd door voorschotten van de Bank in de vorm van 
overschrijvingen in rekening courant en in bankbiljetten (37 procent van de 
uitgaven) en door leningen op lange, middellange en korte termijn (34 procent 
van de uitgaven).  In begin augustus 1944 had de Staat dan ook voor een 
bedrag van circa 60 miljard Belgische frank aan schuld uitstaan in de vorm van 
kortlopende schatkistcertificaten: de Bank en de Emissiebank hielden hiervan 
25 procent in portefeuille, de postchequediensten 6 procent; de hoofdportie, 
namelijk 69 procent, was geplaatst bij het publiek, voornamelijk bij de privé-
banken, die deze certificaten graag opnamen, daar er op dat ogenblik geen 
valabele alternatieve beleggingen ter beschikking waren. 
 De Staat consolideerde geregeld zijn kortlopende schuld: tijdens de twee 
laatste bezettingsjaren tegen een interest van 3,5 procent.  In december 1942-
januari 1943 werden schatkistcertificaten voor een bedrag van 5,175 miljard 
Belgische frank met een looptijd van hoogstens 15 jaar uitgegeven.  In april 
1943 volgde een analoge emissie voor een bedrag van 3,6 miljard, in oktober 
een emissie voor een bedrag van 6,725 miljard met een looptijd van hoogstens 
20 jaar.  In april 1944 werd een nieuwe emissie van schatkistcertificaten à 
3,5 procent gelanceerd, voor een bedrag van 5,3 miljard en terugbetaalbaar op 
10 jaar.  In augustus volgde nog een tweede analoge reeks, maar die werd 
wegens de militaire gebeurtenissen slechts ten belope van 4,1 miljard 
uitgegeven.  Tijdens de hele bezetting kon de Staat aldus voor een totaal 
bedrag van circa 40 miljard leningen plaatsen op lange en halflange termijn. 
 Al vanaf het begin van de bezetting waren de voorschotten van de 
Bank, in de vorm van bankbiljetten, de voornaamste financieringsbron van de 
Staat en de Emissiebank.  Piekjaren in dit opzicht waren de laatste twee 
bezettingsjaren.  De totale omloop van bankbiljetten was op 31 augustus 1944 
met 233 procent gestegen, in vergelijking met de toestand op 8 mei 1940.  In 
vergelijking met de buurlanden, kwam België er echter nog vrij gunstig uit.  
Tussen 1 januari 1938 en 31 mei 1944 was de omloop van bankbiljetten in 
België toegenomen met 346 procent, in Frankrijk, Nederland en Duitsland, 
respectievelijk met 498, 389 en 618 procent. 
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 De distributie van de bankbiljetten, naar grootte van de coupures, was 
op 31 augustus 1944 als volgt: de biljetten van 10.000 frank namen, in waarde, 
7 procent van de totale bankbiljettenomloop voor hun rekening, de coupures 
van 1.000 frank 55 procent, de coupures van 500 frank 15 procent en de 
coupures van 100 frank 23 procent.  De biljetten van 10.000 frank hadden tot 
april 1943 een groter aandeel in de totale omloop dan daarna.  Toen in 
Nederland in maart 1943 de biljetten van 1.000 en 500 gulden uit de omloop 
werden genomen, in de hoop hierdoor de zwarthandelaars een hak te zetten, 
viel ook plots de vraag naar biljetten van 10.000 frank in België terug.  De 
Belgen, vooral diegenen die in het alternatieve circuit zaten, vreesden een 
analoge maatregel als in Nederland en trachtten hun biljetten van 10.000 frank 
om te wisselen.  De omloop van deze biljetten verminderde toen met meer dan 
de helft.  De inwisseling deed natuurlijk de vraag naar biljetten van 1.000 frank 
fors stijgen, zodat de productie, onder andere wegens een gebrek aan papier, 
niet onmiddellijk kon volgen38.  Er werden extra orders geplaatst bij de 
Papeteries d’Arches en in Duitsland.  Pas in de zomer 1944 was de toestand 
opnieuw genormaliseerd39, maar ook daarna bleef de aanvoer van papier een 
zorg voor de directie40. 
 
 

Tabel 20.1: Totale betaalmiddelen in omloop, 1940-1944 
(in miljoenen Belgische frank) 

 
Toestand 
begin van 
de maand 

Bank-
biljetten 
(Bank) 

Biljetten 
en 

pasmunt 
(Schatkist) 

Tegoeden 
in 

rekening 
courant 
(Bank) 

Tegoeden in 
rekening 
courant 
(Post-

cheque) 

Tegoeden in 
rekening 
courant 
(Privé 

banken) 

Totaal 

01.01.40 
 
08.05.40 
 
01.01.41 
 
01.01.42 
 
01.01.43 
 
01.01.44 
 
01.10.44 

28.292 
 

29.806 
 

35.453 
 

48.942 
 

68.638 
 

84.156 
 

99.216 

1.563 
 

1.607 
 

2.302 
 

3.420 
 

3.918 
 

4.365 
 

5.468 

907 
 

909 
 

1.779 
 

2.348 
 

4.563 
 

5.646 
 

3.719 

4.319 
 

4.668 
 

5.311 
 

7.401 
 

7.714 
 

8.884 
 

10.674 

11.645 
 

13.620 
 

14.151 
 

17.788 
 

22.283 
 

32.220 
 

37.380 

46.726 
 

50.610 
 

58.996 
 

79.899 
 

107.116 
 

135.271 
 

156.457 
 
Bron: NBB, Archief, AV, verslag in naam van de regenten over de boekjaren 1940-
1944 door het college van censoren, 1945, p. 11. 
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Tabel 20.2: Biljetten van de Bank in omloop, 1940-1944 
(in miljoenen Belgische frank) 

 
Datum Totale 

circulatie 
(waarde) 

Aangroei per 
jaar (waarde)

Aangroei per 
jaar in % 

Aangroei in 
% t.o.v. 

08.05.1940 
08.05.1940 
 
31.12.1940 
 
31.12.1941 
 
31.12.1942 
 
31.12.1943 
 
31.08.1944 
 

29.806 
 

35.453 
 

48.942 
 

68.638 
 

84.156 
 

99.216 

 
 

5.647 
 

13.489 
 

19.696 
 

15.518 
 

15.060 

 
 

25 % 
 

38 % 
 

40 % 
 

23 % 
 

18 % 

 
 

19 % 
 

64 % 
 

130 % 
 

182 % 
 

233 % 

 
Bron: NBB, Archief, AV, verslag in naam van de regenten over de boekjaren 1940-
1944 door het college van censoren, 1945, p. 11. 
 
 
 Behalve de omloop van biljetten van de Bank moest ook nog rekening 
worden gehouden met de omloop van de biljetten die voor rekening van de 
Schatkist werden uitgegeven, namelijk de biljetten van 50, 20 en 5 Belgische 
frank.  Hun circulatie nam eveneens aanzienlijk toe, ze bleef echter, in 
waardetermen, gering in vergelijking met de omloop van de biljetten van de 
Bank.  Ten slotte waren er nog pasmunten in omloop, tot einde 1942 naast 
Belgische ook Duitse.  De totale hoeveelheid pasmunten, in waardetermen, 
bleef eveneens gering.  Na het uit de omloop nemen van de Duitse pasmunt41, 
bij ordonnantie van 10 december 1942, ontstond er zelfs een nijpend tekort 
aan pasmunt.  Wegens het gebrek aan metaal, dacht de directie er toen aan om 
briefjes van 1 frank door de Schatkist te laten uitgeven42.  Uiteindelijk kwam 
het niet zover en konden extra pasmunten in zink in omloop worden 
gebracht43. 
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Tabel 20.3: De omloop van biljetten van de Schatkist, 1940-1944 
(in miljoenen Belgische frank) 

 
Omloop op 

bepaalde 
datum 

Biljetten 
van 50 f 

Biljetten 
van 20 f 

Biljetten 
van 5 f 

Totaal bedrag 

01.05.1940 
 
01.05.1941 
 
01.05.1942 
 
01.05.1943 
 
01.05.1944 
 
01.08.1944 
 

464 
 

1.057 
 

1.380 
 

1.527 
 

1.731 
 

(2.099) 

14 
 

210 
 

739 
 

855 
 

934 
 

(1.090) 

49 
 

156 
 

155 
 

169 
 

152 
 

(144) 

527 
 

1.423 
 

2.274 
 

2.551 
 

2.817 
 

(3.333) 

 
Bron: Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, dossier RW 36/277: Hofrichter, 
Abschluszbericht der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-1944. 
 
 
 Buiten de door het ministerie van Financiën aan de bezetter gestorte 
bezettingslasten was de financiering van de clearing door de Emissiebank de 
belangrijkste oorzaak van aangroei van de geldomloop.  De bezettingslasten 
bleven tijdens de jaren 1943 en 1944 op hun niveau van 1,5 miljard frank per 
maand, de creditsaldo’s van de Emissiebank bij de Deutsche Verrechnungskasse te 
Berlijn, daartegenover, namen tijdens dezelfde periode in totaal nog aanzienlijk 
toe, vooral die tegenover Duitsland (ongeveer 90 procent van het totaal).  Drie 
standpunten zijn van belang voor het analyseren van de cijfers: het onderscheid 
tussen saldo’s voortvloeiend uit transacties van goederen, diensten en kapitaal, 
het onderscheid tussen directe en indirecte uitbetalingen in de clearing, het 
onderscheid tussen saldo’s op het einde van het jaar en op het einde van iedere 
maand. 
 De Belgische clearingtegoeden vertoonden een verschillend verloop, 
naargelang ze voortvloeiden uit het leveren van goederen, diensten of kapitaal.  
Tijdens de jaren 1943 en 1944 was de stijging van het creditsaldo in de 
goederenbalans, procentueel gezien, duidelijk verzwakt.  In de eerste plaats 
waren de toenemende moeilijkheden in de industriële sector hiervoor 
verantwoordelijk.  De luchtaanvallen brachten ernstige schade toe aan een 
aantal fabrieken en aan de verkeersinfrastructuur; ze bemoeilijkten de aanvoer 
van grondstoffen, die sowieso schaarser werden onder invloed van de 
aanslepende oorlog.  In de tweede plaats was de verzwakking een gevolg van 
de scherpere controle van de Emissiebank op de transacties die voor 
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uitbetaling in de clearing in aanmerking kwamen.  Het invoeren van de 
emissiebankcertificaten schrikte een aantal zakenlieden af om nog nieuwe 
contracten af te sluiten.  Daartegenover steeg tijdens dezelfde periode het 
creditsaldo in de dienstenbalans zeer opvallend, vooral ten gevolge van de 
verplichte arbeid in Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 
 
Tabel 20.4: Belgisch clearingtegoed bij de Verrechnungskasse te Berlijn, 

1940-1944 (totale saldo's en tussen haken 
de saldo's in de Belgisch-Duitse clearing) 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

Per 
31 december 

Goederen Diensten Kapitaal Totaal saldo 

31.12.1940 
 
 
31.12.1941 
 
 
31.12.1942 
 
 
31.12.1943 
 
 
30.09.1944 

384 
(390) 

 
4.913 

(4.128) 
 

16.116 
(14.485) 

 
32.239 

(29.273) 
 

41.774 
(38.906) 

221 
(173) 

 
2.125 

(2.151) 
 

6.978 
(6.614) 

 
15.007 

(13.808) 
 

20.069 
(18.243) 

248 
(241) 

 
776 

(749) 
 

943 
(1.124) 

 
713 

(987) 
 

- 51 
(277) 

853 
(743) 

 
7.514 

(7.028) 
 

24.037 
(22.223) 

 
47.959 

(44.068) 
 

61.792 
(57.426) 

 
Bron: NBB, Archief, AV, Verslag in naam van de regenten over de boekjaren 1940-
1944 door het college van censoren, 1945, p. 16. 
 
 
 De uitbetalingen in de clearing konden ook onderverdeeld worden in 
rechtstreekse en onrechtstreekse verrichtingen.  De eerste categorie betrof 
bedragen die door de Emissiebank rechtstreeks aan de begunstigden werden 
uitgekeerd.  In de tweede categorie ging het om bedragen die, eveneens vanuit 
de Emissiebank, maar via de Wehrmachtverrechnungskasse, via de Reichskreditkasse 
of via in België gevestigde Duitse banken aan de begunstigden werden 
uitbetaald.  Bij rechtstreekse uitbetalingen ontving de Emissiebank 
onmiddellijk en vrij precies de gewenste inlichtingen over de begunstigden en 
over de aard van de transacties.  Bij onrechtstreekse uitbetalingen was dit 
minder het geval.  De inlichtingen werden slechts a posteriori, ongeveer twee 
maanden na de uitbetaling, verstrekt en waren niet altijd zeer nauwkeurig.  
Daarenboven was een deel van de uitbetalingen vrijgesteld van toelichtingen.  



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

532 

De regeling van 25 november-7 december 1942 had die vrijgestelde marge wel 
aanzienlijk teruggeschroefd, maar in april 1944 had Reeder het maandelijkse 
vrijgestelde bedrag van 50 miljoen Belgische frank opgetrokken naar 
75 miljoen.  Bovendien bleef, zoals altijd, waakzaamheid geboden om de 
afspraken te doen respecteren. 
 Cracco en Vandeputte maakten er bovendien werk van om de 
onrechtstreekse uitbetalingen zoveel mogelijk te verminderen ten voordele van 
de rechtstreekse, een actie waarin ze tot aan de lente 1944 vrij succesvol waren.  
Vanaf april 1944 namen de onrechtstreekse uitbetalingen, relatief gezien, echter 
opnieuw toe44.  Beide directeurs wisten ook de kwaliteit van de verkregen 
inlichtingen te verbeteren: Cracco via de introductie van emissiebank-
certificaten, Vandeputte via het verscherpen van de controle.  Ze slaagden er 
ook in transacties met een dubieus karakter uit te sluiten van betaling of zelfs 
het uitbetaalde bedrag terug te vorderen. 
 
 
Tabel 20.5: De uitbetalingen in onrechtstreekse clearing in verhouding 

tot de uitbetalingen in rechtstreekse clearing, 1942-1944 
(in procenten) 

 
Vierde trimester 1942 
 
Eerste trimester 1943 
 
Tweede trimester 1943 
 
Derde trimester 1943 
 
Vierde trimester 1943 
 
Eerste trimester 1944 
 

62 % 
 

57 % 
 

48 % 
 

48 % 
 

45 % 
 

31 % 

 
Bron: ARA, fonds SG, directie, papieren Nokin, BEB, dossier 16: observations relatives 
au rapport de la Commission d'Enquête (BEB) pour la période 15.01.1943-31.08.1944, 
p. 15. 
 
 
 Het naoorlogse Onderzoekscomité zou de niet-geïdentificeerde 
uitbetalingen zeer streng beoordelen.  Ze waren naar de opvatting van het 
Onderzoekscomité aanzienlijk en te beschouwen als uitbetalingen in een 
‘duistere zone’, met andere woorden ze droegen de stempel van een politieke 
en militaire medewerking45.  Cracco en Vandeputte tekenden hiertegen scherp 
verzet aan.  Naar hun zeggen vertegenwoordigden de niet-geïdentificeerde 
uitbetalingen tijdens de jaren 1943 en 194446 nauwelijks 7 procent (3,9 miljard 
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Belgische frank) van de toen uitbetaalde totaalbedragen (circa 35 miljard in 
1943 en circa 20 miljard in 1944).  In die 7 procent waren dan nog begrepen de 
uitgaven voor de Feldpost en de zendingen van biljetten naar de buurlanden, 
onder andere voor de opgeëiste Belgische arbeiders.  Volgens Vandeputte en 
Cracco waren dit geen transacties met een door de wetgever verboden politiek 
of militair karakter.  Voorts was het, volgens hen, helemaal niet bewezen dat 
alle transacties in de vrijgestelde uitbetalingen een verboden politiek of militair 
karakter hadden.  Ze waren zelfs overtuigd van het tegendeel47. 
 De gemiddelde maandelijkse aangroei van het clearingsaldo ten gunste 
van België geeft, nog beter dan het saldo op het einde van ieder jaar, een 
inzicht in de last die de Belgische economie tijdens de bezetting via de clearing 
had te dragen.  Tot augustus 1941 bleef de aangroei nog beperkt.  Vanaf die 
maand echter begon hij te versnellen om in het laatste kwartaal van 1942 een 
indrukwekkend maximum te bereiken, namelijk een gemiddelde toename van 
2,2 miljard Belgische frank per maand.  In de loop van 1943 bleef het 
gemiddelde gehandhaafd op dit hoge niveau, daarna trad een vermindering op. 
 
 

Tabel 20.6: Gemiddelde maandelijkse aangroei van het  
Belgisch clearingtegoed, 1940-1944 

(in miljoenen Belgische frank) 
 

Periode Gemiddelde maandelijkse aangroei 
01.08.1940-31.12.1940 
 
01.01.1941-31.12.1941 
 
01.01.1942-31.12.1942 
 
(01.10.1942-31.12.1942) 
 
01.01.1943-31.12.1943 
 
01.01.1944-31.08.1944 
 

182 
 

577 
 

1.410 
 

(2.200) 
 

2.003 
 

1.701 

 
Bron: Freiburg im Breisgau, Militärarchiv, RW 36/277: Hofrichter, Abschluszbericht 
der Militärverwaltung in Belgien und Nord-Frankreich, 1940-1944, p. 14; ARA, fonds 
SG, directie, papieren Nokin, BEB dossier 16: observations relatives au rapport de la 
Commission d'Enquête, p. 20. 
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Bange jaren voor het personeel en voor de Bank 
 
 De enorme toename van het geldvolume had een fataal effect op de 
prijzen.  Dit gold niet zozeer voor de officiële prijzen, die waren vastgelegd en 
slechts zeer matig gestegen.  Maar de stijging van de prijzen op de ‘zwarte 
markt’ kende geen grenzen.  Dit was een gevolg van de officiële rantsoenering, 
die zo krap was dat de bevolking, voor zover ze de middelen had, de nodige 
calorieën tegen excessieve prijzen op de zwarte markt moest aankopen.  Ook 
daar had de Belgische burger te kampen met een onklopbare tegenstander, de 
Duitse Dienststellen.  Die bleven de prijzen op de zwarte markt opdrijven.  Het 
indexcijfer van een pakket levensnoodzakelijke verbruiksgoederen, ten dele 
gekocht tegen officiële prijzen en ten dele gekocht tegen zwarte marktprijzen, 
bereikte in augustus 1944 een maximum van 939 tegenover index 100 in april 
194048. 
 Het personeel van de Bank en van de Emissiebank, zoals het gros van 
de Belgische bevolking, leed zwaar onder de prijsstijgingen en onder het 
angstwekkend achterblijven van de lonen en wedden.  De directie trachtte 
hieraan tegemoet te komen door het toekennen van leningen en voorschotten, 
die zogezegd moesten worden terugbetaald na de oorlog.  Ze verhoogde het 
caritatieve budget, dat nu speciaal bestemd werd voor hulpbehoevenden in 
eigen huis, inclusief de gepensioneerden.  Ze versnelde de promoties, 
continueerde de voordelen in natura, onder andere de aardappeldistributies en 
de middagmalen, hoe pover die laatste ook begonnen uit te vallen naar het 
einde van de oorlog toe.  Maar daar ging het in essentie niet over, het 
belangrijkste was te weten dat men in moeilijke tijden deel uitmaakte van een 
gemeenschap49.  Nog vele andere hulpmaatregelen werden getroffen, onder 
andere financiële steun aan de families van diegenen die gedwongen werden 
naar Duitsland te vertrekken of van diegenen die waren ondergedoken als 
gevolg van een oproeping.  Het geheel vormde een indrukwekkend geldbedrag 
voor twee instellingen die samen in de lente 1943 niet minder dan 1701 
personen in dienst hadden. 
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Tabel 20.7: Aantal personeelsleden van de Bank en Emissiebank 
op 8 april 1943 

 
Plaats van tewerkstelling Franstaligen Nederlandstaligen 
Centrale administratie 
(Brussel) 
 
Agenten 
 
Agentschappen 
(personeel) 
 
Succursale Antwerpen 
 
Algemeen 
 

 
1.047 

 
19 

 
 

191 
 

- 
 

16 

 
78 

 
20 

 
 

199 
 

119 
 

12 

Totaal 1.273 428 
 
Bron: NBB, Archief, Contentieux, papieren Miomandre, dossier b: brief Goffin aan 
Plisnier, 09.04.1943. 
 
 
 Een grote zorg voor de directie naar het einde van de bezetting toe was 
de opeising van personeel voor verplichte arbeid in Duitsland.  Aanvankelijk 
waren de Bank en de Emissiebank, wegens hun nauwe contacten met het 
Militaire Bestuur en met het Bankaufsichtamt, gespaard gebleven van de 
opeisingen in uitvoering van de ordonnantie van 6 oktober 1942.  De druk van 
de Werbestelle op de bedrijven, inclusief de banken, werd echter in het begin van 
1943 beduidend groter.  In april van dat jaar diende Goffin daarom bij de 
secretaris-generaal van Financiën een aanvraag in om voor het personeel een 
‘legitimeringskaart’ te verkrijgen voor de tewerkstelling in België zoals de 
ambtenaren van openbare besturen, van staatsbedrijven en van parastatalen die 
konden verkrijgen.  De kaart diende als tewerkstellingsbewijs en tegelijkertijd 
als middel tot vrijstelling.  Goffins aanvraag werd gunstig beantwoord zodat 
het personeel voorlopig nog steeds aan opeising ontsnapte. 
 De ordonnantie van 28 juni 1943 bracht echter nieuwe moeilijkheden.  
De met openbare besturen gelijkgestelde instellingen werden vanaf 1 juli niet 
meer geacht vrij te zijn van opeising50.  Vanaf september 1943 besloot de 
Werbestelle ook personeel van de Bank en van de Emissiebank op te roepen 
voor tewerkstelling in Duitsland51.  Aan Vandeputte werd gevraagd een 
gedetailleerde lijst over te maken van de werknemers, geboren in de jaren 1920 
en 1921.  Het betrof een vijftigtal personeelsleden.  Vandeputtes argument dat 
de opeising tot een onderbezetting van het personeel zou leiden, werd van de 
kaart geveegd door een tegenargument: hij moest meer vrouwelijk personeel 
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aantrekken en ook oudgedienden van buitenlandse banken in België, zoals de 
Guarantee Trust C°, die nog 19 personeelsleden in dienst had. 
 In het directiecomité ontspon zich een scherpe discussie over het al dan 
niet overhandigen van de lijsten.  Schatbewaarder Sontag en onderdirecteur 
Pirsoul, verantwoordelijk voor personeelszaken, verzetten zich tegen de 
maatregel niet alleen om patriottische maar ook om morele motieven.  Goffin 
en Vandeputte waren eerder voorstanders, maar dan enkel voor lijsten van 
diegenen die al een oproeping hadden ontvangen, en voerden een praktisch 
argument aan.  Naar hun mening kon aansluitend bij de overhandiging van de 
lijsten een discussie met de Werbestelle worden aangegaan en kon daardoor het 
vertrek van een aantal personeelsleden op de lange baan worden geschoven en 
eventueel afgevoerd.  De Algemene Spaar- en Lijfrentekas had geweigerd de 
lijsten te overhandigen.  Als gevolg daarvan was de Werbestelle de lijsten komen 
aanslaan en waren alle in aanmerking komende personeelsleden onmiddellijk 
opgeroepen en voor een goed deel onmiddellijk weggestuurd.  Het ministerie 
van Financiën daartegenover had de lijsten doorgegeven met als resultaat dat 
een discussie met de Werbestelle op gang was gekomen, die had geleid tot een 
uitstel van opeising en zelfs het schrappen van een aantal als onmisbaar 
beschouwde ambtenaren.  Goffin en Vandeputte wonnen het pleit bij het 
nemen van de beslissing. 
 In november 1943 werd het directiecomité verzocht uit de groep van de 
opgeroepenen 16 personen aan te wijzen waarvan slechts de helft zou worden 
opgeëist.  De directie weigerde op dit verzoek in te gaan: ze stond erop niet 
actief mee te werken aan de opeising.  Als gevolg daarvan splitste de Werbestelle, 
na discussie met Vandeputte, het  aantal opgeroepen ambtenaren in drie 
groepen: hun vertrek werd voorzien voor respectievelijk 15 januari, 15 februari 
en 30 maart 1944.  De Werbestelle zond negen kandidaten van buiten de Bank, 
die eventueel als vervangers zouden kunnen worden ingezet.  Ze werden om 
allerlei redenen niet aangeworven, in feite gewoon om nieuwe Duitse 
opeisingen te voorkomen52. 
 Bij ordonnantie van 7 januari 1944 werden de maatregelen op de 
verplichte arbeid nog strenger53.  De jongeren, geboren in 1922, 1923 en 1924, 
kwamen nu eveneens voor opeising in aanmerking: voor de Bank waren er het 
51.  Het probleem van het overhandigen van de lijsten kwam opnieuw aan de 
orde.  Vandeputte liet nu de jongeren zelf beslissen: 26, waarvan er al 9 een 
oproeping hadden ontvangen, gingen akkoord met het doorgeven van hun 
naam; 18 vroegen hun naam niet door te geven; de overigen konden niet meer 
bereikt worden54.  In mei drong Prack van het Bankaufsichtamt er bij 
Vandeputte op aan om geen gedeeltelijke maar een volledige lijst door te 
geven.  Het Bankaufsichtamt zou zich inspannen om onder die voorwaarden een 
uitstel tot opeising te verkrijgen tot 31 juli, eventueel tot 31 augustus.  Het 
directiecomité meende dat dit voorstel moest worden aanvaard: het 
Bankaufsichtamt wilde blijkbaar de Bank en de Emissiebank helpen bij het 
probleem van de opeisingen55.  Uiteindelijk zouden er 20 personeelsleden 
worden opgeëist.  De overgrote meerderheid dook onder56.  Aan de 
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familieleden van het personeel, dat naar Duitsland moest vertrekken of 
onderdook, bleef de Bank het loon bijna volledig doorbetalen57. 
 De opeisingen van arbeid in de bezette gebieden vanaf einde 1942 
versterkten het verzet tegen de bezetter, omdat meer en meer weigeraars 
gedwongen werden onder te duiken58.  Het verzet beperkte zich nu niet meer 
in hoofdzaak tot het doorgeven van geheime inlichtingen, het onderbrengen 
van piloten, een voorzichtige sabotage door langzaam-aan-acties en anti-Duitse 
propaganda, maar verruimde zich geleidelijk tot gewapende acties en tot 
sabotage op grotere schaal59.  Hiervoor waren ook ruimere financiële middelen 
nodig.  De Belgische regering te Londen gaf regelmatig dollars mee aan haar in 
België geparachuteerde agenten.  De clandestiene omwisseling van de dollars 
leverde zo veel moeilijkheden op dat van dergelijke manier van financiering 
moest worden afgezien60.  Daarop trachtte de regering in Londen 
schatkistcertificaten clandestien in omloop te brengen in België, maar ook dat 
werd geen succes omdat hun authenticiteit in het land in twijfel werd 
getrokken61.  Raymond Scheyven, hoofd van de verzetsgroep ‘Socrates’, begon 
daarom in de loop van 1943 eigen ‘Socrates-bons’ uit te geven.  Dankzij de 
tussenkomst van zijn oom A.-E. Janssen kon Scheyven heel wat van die bons 
plaatsen bij financiële instellingen en bij grote bedrijven.  Van midden 1943 tot 
augustus 1944 werd een totaal bedrag van 176 miljoen Belgische frank 
ingezameld.  De bons werden na de bevrijding, via een prefinanciering door de 
Bank, terugbetaald62.  Ook andere verzetsgroepen ontvingen financiële hulp 
van de banken, holdings en grote bedrijven, maar die hulp was niet zo 
geformaliseerd als het systeem van de Socrates-bons63. 
 De Bank participeerde niet in de actie van de Socrates-bons maar 
organiseerde later haar eigen financiering van het Belgische verzet.  In de 
zomer 1943 trachtte secretaris Basyn, via Ingenbleek, de Bank over te halen 
om het verzet financieel te steunen.  Pas in begin 1944 verklaarde de directie 
zich principieel akkoord om een directe subsidie toe te staan 64.  Ze had zich 
tot dan toe terughoudend getoond omdat ze vreesde dat het verzet gebruik zou 
maken van haar steun om openlijk andere instellingen tot medewerking te 
overtuigen.  Dit zou haar uiteraard in grote moeilijkheden hebben gebracht 
met het Bankaufsichtamt. 
 De directie besliste wel een indirecte subsidie toe te kennen: ze 
verhoogde het weldadigheidsbudget van de Bank voor het eerste semester 
1944 met 2 miljoen Belgische frank, voor het tweede semester nog met 
hetzelfde bedrag.  De subsidie werd doorgesluisd naar liberaal senator 
Demedts, die deze liet toekomen aan werkonwillige arbeiders en bedienden uit 
de Brusselse regio, aan families van politieke gevangenen, aan vervolgde joden 
en aan werkonwillige journalisten en kunstenaars.  Schatbewaarder Sontag wist 
bovendien, met toestemming van het directiecomité, gebruik te maken van het 
aanvullen der kasreserves in de agentschappen buiten Brussel om in de loop 
van 1944 een bedrag van 15 miljoen Belgische frank te reserveren als een 
subsidie aan de linkse verzetsorganisatie ‘Onafhankelijkheidsfront’.  Regerings-
commissaris Smeers dacht begin augustus 1944 dat de organisatie het geld zou 
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nodig hebben einde september-begin oktober, maar intussen was het land 
bevrijd65. 
 De verzetsgroepen trachtten hun financiering niet uitsluitend rond te 
krijgen met vrijwillige subsidies vanuit het bedrijfsleven, ze eigenden zich 
geregeld ook geldmiddelen met geweld toe.  Ook de Bank werd hiervan soms 
het slachtoffer, zelfs met de geheime medewerking van plaatselijke agenten.  In 
augustus 1943 vond er een hold-up plaats in het agentschap van Doornik en 
werd er een kassier te Brussel overvallen66.  In september 1943 werd geld 
geroofd in het agentschap van Hoei67.  Het agentschap van Peruwelz was aan 
de beurt in februari 194468, het agentschap van Aalst in mei 194469.  Parallel 
met de gewapende geldacties van het verzet verspreidde zich ook het 
banditisme70.  Agentschappen van de Bank werden bovendien getroffen door 
luchtaanvallen71. 
 De algemene sfeer van onrust bracht de Bank ertoe vanaf de zomer 
1943 extra voorzorgsmaatregelen te treffen.  De 41 agenten en de 
verantwoordelijken in de centrale besturen kregen regelmatig instructies hoe ze 
het personeel en de waarden van de Bank moesten trachten te beschermen bij 
het alarm van een mogelijke luchtaanval of welke maatregelen ze moesten 
treffen tegen mogelijke overvallen72.  Ook de normale dagelijkse beveiliging 
kreeg een bijzondere aandacht73.  De Bank stuurde op 29 juni 1943 een 
circulaire naar alle agenten met instructies hoe ze hun kasreserves moesten 
beschermen in geval van militaire operaties of van troebelen in hun regio74. 
 De instructies van 29 juni 1943 hadden te maken met een scenario dat 
toen zeer ernstig werd genomen, namelijk een terugtrekken van de Duitse 
legers achter een verdedigingslijn langs de Maas.  Welke maatregelen moesten 
in het vooruitzicht van een dergelijke eventualiteit worden genomen? Hierover 
ontstond een scherpe polemiek tussen de Bank, het ministerie van Financiën 
en de privé-bankiers75.  In de hypothese van een frontlinie langs de Maas 
zouden de zuidelijke gewesten afgesloten geraken van de rest van het land en 
zou de uitbetaling van de wedden van het overheidspersoneel er bijgevolg in 
het gedrang komen.  De courante geldcirculatie zou er eveneens onder lijden.  
Volgens Plisnier en de privé-bankiers kon het aanleggen van extra kasreserves 
in de agentschappen van de Bank een dergelijke crisissituatie vermijden en een 
herhaling van de chaotische toestand van mei 1940 voorkomen. 
 Het directiecomité voelde helemaal niets voor een dergelijk voorstel.  In 
de context van de huidige onveiligheid in het zuiden van het land zouden de 
hogere kasreserves alleen maar de kans op overvallen verhogen en dus ook het 
personeel, dat vrij beperkt was, aan nog meer risico’s blootstellen.  Verder was 
het niet denkbeeldig dat de Duitse troepen het geld ter plaatste zouden 
confisqueren.  Ten slotte wees Goffin op het probleem van transport en 
verzekering.  De Bank beschikte nog maar over vier vrachtwagens en de 
verzekeringsmaatschappijen hadden de Bank verplicht het vervoerde bedrag 
per wagen aanzienlijk te verminderen.  De Bank moest met die instructies van 
de maatschappijen rekening houden, daar Plisnier niet bereid was de risico’s 
van de hogere kasreserves en de daarmee verbonden transportkosten te dekken 
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met een staatsgarantie76.  Indien de privé-bankiers over meer kasmiddelen 
wensten te beschikken in Wallonië, dan moesten ze hun eigen liquiditeiten 
maar verhogen.  De Bank zou hen daarbij graag helpen.  Haar voorraad aan 
biljetten te Brussel was ruim voldoende om aan een grotere vraag te voldoen77.  
De directie was ook bereid om bepaalde volmachten te geven aan regent 
Peltzer, indien de provincies Luik, Namen en Luxemburg en het gebied van 
Overmaas zouden worden afgesneden van het hoofdbestuur te Brussel. 
 De privé-bankiers en secretaris-generaal Plisnier konden het standpunt 
van de Bank maar matig appreciëren.  Begin 1944 hervatten ze hun offensief, 
ditmaal gesteund door het Bankaufsichtamt 78.  In april liet Plisnier weten dat de 
Bank, als rijkskassier, verplicht was ook in de provincies belangrijke 
kasreserves aan te houden met het oog op een vlotte uitbetaling van lonen en 
wedden in de openbare besturen en het verzorgen van andere lopende 
uitgaven.  Hij benadrukte dat zijn verzoek tot verhoging van de kasreserves in 
de agentschappen te beschouwen was als een instructie79.  Het directiecomité 
besliste daarom in mei 1944 de kasreserves in de agentschappen te verhogen80.  
Het betrof hier een matige verhoging die schatbewaarder Sontag trouwens al in 
de herfst 1943 had bepleit.  Toen in juni 1944, na de landing in Normandië, de 
opname van deposito’s bij de banken weer dreigde uit de hand te lopen, was de 
Bank wel verplicht extra kasreserves in de agentschappen aan te leggen.  De 
drukkerij werkte nu dag en nacht om de stijgende vraag naar biljetten te 
kunnen opvangen81. 
 Het probleem van de veiligheid bij het transport van geld naar de 
agentschappen op eigen risico stelde de Bank voor een dilemma.  Ze beschikte 
over onvoldoende uitrusting en gekwalificeerd personeel om haar 
geldtransporten doelmatig te kunnen beschermen.  Half maart 1944 dacht ze 
eraan om versterking te vragen bij de rijkswacht.  Sontag en Basyn maakten 
hiertegen bezwaar.  De rijkswacht ressorteerde onder secretaris-generaal 
Romsé, die, politiek gezien, zeer ongunstig stond aangeschreven.  Bovendien 
stond ze onder het rechtstreekse commando van kolonel Van Coppenolle, die 
nog een slechtere reputatie had inzake politieke collaboratie.  Sontag en Basyn 
meenden dat een beroep op de rijkswacht in de gegeven omstandigheden niet 
aanvaardbaar was.  Goffin en Vandeputte gingen niet akkoord.  Ze oordeelden 
dat de toenemende onveiligheid het noodzakelijk maakte de hulp van de 
rijkswacht in te roepen82.  Er werd beslist de regentenraad hierover op 
22 maart 1944 te raadplegen.  De regenten hadden geen bezwaar, secretaris-
generaal Plisnier al evenmin: naar hun opvatting was het verzoek tot extra 
bescherming een zuiver technische aangelegenheid zonder enige politieke 
implicatie83. 
 Einde juni 1944 werden de geldtransporten naar de agentschappen weer 
in het gedrang gebracht door een mededeling van de verzekerings-
maatschappijen dat van nu af de premies werden opgetrokken.  Verder zouden 
de risico’s van gewapende overvallen, plundering, sabotage en andere politieke 
daden niet meer worden gedekt.  Vandeputte meende onder die 
omstandigheden de transporten te moeten stopzetten.  Na een discussie van 
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het probleem in de regentenraad en na overleg met de maatschappijen werd 
besloten de transporten toch voort te zetten84. 
 
Cracco’s emissiebankcertificaten 
 
 Op 3 december 1942, kort na het ontslag van Berger en Van 
Nieuwenhuyse, had Cracco een nota aan het directiecomité overhandigd, 
waarin hij een plan uiteenzette om de uitbetalingen in de clearing met 
betrekking tot de uitvoer van goederen en diensten aan een scherpere controle 
te onderwerpen.  De uitbetalingen door de Emissiebank zouden niet meer 
volledig in contanten geschieden, maar, per transactie, voor 30 procent met 
nominatieve, niet-verhandelbare depositocertificaten van de Emissiebank, 
betaalbaar na het beëindigen van de vijandelijkheden.  Deze procedure zou de 
aangroei van de geldhoeveelheid verminderen en dus ook de prijsinflatie 
tegengaan.  Ze zou bovendien een beter inzicht geven in de indirecte clearing-
operaties, daar in het voorgestelde systeem ook de Dienststellen en de in België 
gevestigde Duitse banken, bij hun globale betaalopdrachten, de namen van de 
uiteindelijke begunstigden, alsook het bedrag en de aard van iedere individuele 
transactie moesten bekend maken85.  Cracco hoopte hierdoor eindelijk de 
uitbetalingen voor transacties op de zwarte markt en voor transacties met een 
politiek en militair karakter drastisch te kunnen afremmen. 
 Het Militaire Bestuur ging principieel akkoord met het voorstel, maar 
stelde zijn voorwaarde: de procedure mocht slechts worden toegepast indien 
een op te richten Duits-Belgisch gemengd comité ieder geval afzonderlijk zou 
onderzoeken en eventueel goedkeuren86.  Op 15 december besprak het 
directiecomité het voorstel met de stichters-bankiers, de dag daarop met de 
leden van de voltallige beheerraad en met de leden van de regentenraad.  De 
aanwezigen op deze vergaderingen gingen principieel akkoord, maar meenden 
dat de secretarissen-generaal op de hoogte moesten worden gebracht.  Die 
bespreking vond plaats in het kabinet van Plisnier op 19 december87. 
 Op 21 december 1942, in een complementaire nota op zijn brief van 
7 december, deelde Reeder officieel mee dat het Militaire Bestuur bereid was 
voorstellen te onderzoeken waarbij de globale betaalopdrachten van de 
Dienststellen en van andere Duitse commerciële organisaties voor de aankoop 
van goederen in België deels zouden worden uitgevoerd met 
depositocertificaten van de Emissiebank88.  Een meer gedetailleerd voorstel 
moest in overleg met het Bankaufsichtamt worden uitgewerkt, maar in ieder 
geval zouden de uitbetalingen met betrekking tot opdrachten in maakloon, uit 
te voeren in België voor ondernemingen in Duitsland, buiten de regeling 
blijven89.  Een dag later had Galopin een persoonlijk gesprek met Goffin: hij 
drong erop aan dat Cracco via het ministerie van Economische Zaken contact 
zou opnemen met de leiders van de industriële groeperingen, daar hij vanuit 
die hoek tegenstand verwachtte.  De vergadering vond plaats op 7 januari 1943 
op het ministerie van Economische Zaken.  Inderdaad kwam er zware kritiek 
op Cracco’s voorstel.  Dat de certificaten niet mobiliseerbaar waren, werd door 
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de industriëlen als een niet te aanvaarden obstakel aangezien.  Solvay meende 
zelfs dat hierdoor de hele economie van het land zou worden lamgelegd90. 
 Ook van Duitse zijde kwam er tegenwind.  Op 11 januari 1943, de 
eerste dag van de onderhandelingen met het Bankaufsichtamt, stelde Hofrichter 
voor om de regeling aanvankelijk, bij wijze van experiment, uitsluitend te doen 
toepassen op de ‘directe’ clearingoperaties en na twee à drie maanden 
ondervinding na te gaan of de regeling ook voor de ‘indirecte’ uitbetalingen 
kon worden ingevoerd, zodat pas dan de globale betaalopdrachten van de 
Duitse Dienststellen en van de andere Duitse inkooporganisaties eventueel in 
aanmerking zouden komen voor een toepassing van de nieuwe regeling.  
Blijkbaar hadden deze organisaties intussen druk uitgeoefend op het 
Bankaufsichtamt.  Cracco kon slechts met grote moeite, en na belangrijke 
toegevingen, Hofrichter ertoe bewegen zijn voorstel in te trekken en terug te 
keren naar de oorspronkelijke toezegging van Reeder in zijn nota van 
21 december 194291. 
 Hofrichter verklaarde zich nu bereid een nieuwe ordonnantie uit te 
vaardigen, die Cracco's oorspronkelijke suggesties grosso modo overnam.  Alle 
directe en indirecte Duits-Belgische clearingoperaties, inclusief die met 
betrekking tot de globale betaalopdrachten van de Dienststellen en van de andere 
aankoopcentrales, zouden voortaan voor 30 procent worden geliquideerd met 
geblokkeerde, niet-verhandelbare nominatieve depositocertificaten van de 
Emissiebank, à 1,5 procent interest en terugbetaalbaar na de oorlog.  Wel 
vielen alleen betaalopdrachten voor aankoop van goederen onder de regeling 
en niet die voor gepresteerde diensten.  Bovendien werden alle opdrachten 
beneden 10.000 Reichsmark (125.000 Belgische frank) automatisch vrijgesteld 
en behield het Bankaufsichtamt het recht om in uitzonderlijke gevallen ook voor 
hogere bedragen vrijstelling toe te kennen.  De Emissiebank had dezelfde 
bevoegdheid en kon bovendien aan bedrijven in liquiditeitsmoeilijkheden een 
geanticipeerde uitbetaling van de certificaten toestaan. 
 Het clearingcomité zou alle aanvragen tot vrijstelling en tot vervroegde 
uitbetaling, op basis van een ingediend dossier, onderzoeken.  In geval van 
twijfel zou een Duits-Belgisch ‘gemengd comité’, aan Belgische zijde bestaande 
uit Cracco van de Emissiebank, Smeers van het ministerie van Financiën en 
O. Gérard van het ministerie van Economische Zaken, uitsluitsel geven.  
Gepolst door von Becker, verzekerde Galopin ten slotte dat de industriële 
productie en de normale uitvoer naar Duitsland door de regeling niet zouden 
worden aangetast.  Op 24 februari 1943 werd de regeling gepubliceerd via een 
bericht in het Staatsblad, een dag later in het Verordnungsblatt: ze werd van 
kracht op 1 maart 194392.  Tussen de Bank en de Emissiebank werd een 
conventie afgesloten om de regeling formeel te integreren in hun onderlinge 
samenwerking93. 
 Vanaf het begin stootte het systeem op moeilijkheden.  Op grond van 
hun minieme winstmarges of eventuele verliezen en van hun krappe 
liquiditeitspositie drongen de steenkoolmijnen en cokesfabrieken onmiddellijk 
aan op vrijstelling.  Bepaalde textiel- en staalbedrijven volgden94.  De 
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Emissiebank toonde zich vrij soepel en stond heel wat vrijstellingen toe.  De 
cementfabrieken, van hun kant, omzeilden gewoonweg de regeling door 
volledige uitbetalingen in contanten te verkrijgen via de in België gevestigde 
Duitse banken95.  Tijdens de beheerraad van 7 april 1943 regende het dan ook 
kritiek op de nieuwe regeling.  Cracco verdedigde zich door erop te wijzen dat 
de eerste balans over de nieuwe regeling toch niet zo negatief uitviel.  Er waren 
tijdens de maand maart niet minder dan 789 depositocertificaten uitgegeven 
voor een totaal bedrag van 136,5 miljoen Belgische frank en ten gunste van 
455 ondernemingen.  Wel moest hij toegeven dat voor de betrokken periode 
slechts 13,5 procent van de onder de regeling vallende uitbetalingen met 
certificaten werden gefinancierd.  De vrijstellingen voor betaalopdrachten 
beneden 10.000 Reichsmark en de vrijstellingen opgelegd door het 
Bankaufsichtamt of toegestaan door de Emissiebank waren hiervoor in ruime 
mate verantwoordelijk.  Bovendien stelde Cracco vast dat de Wehrmacht-
verrechnungskasse en de Reichskreditkasse slechts in minieme mate de regeling 
toepasten96. 
 In de loop van april en mei 1943 nam de kritiek toe.  Vanuit Berlijn 
werd met ongenoegen vastgesteld dat de Belgische leveringen aan Duitsland 
verminderden en dat de Belgische uitvoerprijzen stegen.  Vanuit België regende 
het eveneens klachten.  De ondernemers stelden geen vertrouwen in de 
depositocertificaten en zegden dat de vrijstellingen arbitrair werden toegekend, 
zodat discriminatie legio was.  De discriminatie werd nog versterkt door het 
feit dat enkel de bedrijven die fabrikaten naar Duitsland uitvoerden, getroffen 
werden door de regeling, terwijl de ondernemingen die grondstoffen of 
intermediaire producten aan de voornoemde bedrijven leverden buiten schot 
bleven.  Voorts werden er heel wat frauduleuze praktijken vastgesteld.  
Ondernemingen splitsten onder meer hun facturen uit tot bedragen beneden 
10.000 Reichsmark.  De Dienststellen gaven te gemakkelijk vrijstellingen: een 
eenvoudige verklaring dat het bedrijf qua liquiditeit wat moeilijk zat, was al 
voldoende.  Ook het Bankaufsichtamt was bijzonder soepel in het toekennen van 
vrijstellingen.  De eerlijke ondernemers waren eigenlijk de dupe van het 
systeem97. 
 Cracco en Hofrichter begonnen te onderhandelen over een eventuele 
aanpassing van het systeem.  Hofrichter eiste een geleidelijke afbouw, te 
beginnen met een vermindering van het percentage van 30 naar 20 procent 
voor het uitbetalen met certificaten.  Voorts moest het systeem worden 
uitgebreid tot alle clearingoperaties en niet uitsluitend tot operaties in de Duits-
Belgische clearing.  Cracco, van zijn kant, eiste een vermindering van het 
bedrag der automatische vrijstelling van 10.000 naar 6.000 Reichsmark, een 
opnemen in het systeem van de maakloon-transacties en een strenger optreden 
tegenover de Dienststellen.  Uiteindelijk kreeg Hofrichter zijn zin betreffende de 
verlaging van het percentage van 30 naar 20 procent.  De veralgemening die hij 
vroeg ging echter niet door.  Cracco, van zijn kant, moest zich tevreden stellen 
met een belofte dat de Dienststellen zouden worden aangespoord de regeling 
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beter toe te passen.  De nieuwe regeling ging in vanaf 1 juni 1943.  Het bericht 
van de verlaging verscheen in het Staatsblad van 3-4 juni98. 
 De verlaging van het percentage deed de kritiek, noch aan Duitse, noch 
aan Belgische zijde, bedaren.  Integendeel, Galopin, en samen met hem de 
andere stichters-bankiers en industriëlen, gingen opnieuw in de aanval.  De 
doelstellingen van de maatregel werden, naar hun mening, helemaal niet 
bereikt: de geldcirculatie verminderde nauwelijks en de verbetering van de 
controle op de clearingoperaties was marginaal te noemen.  Bovendien was de 
willekeurige behandeling van de dossiers een doorn in het oog van velen99.  Dr. 
Möckel en dr. Heppner van het Bankaufsichtamt bekritiseerden het niet-
verhandelbare karakter van de depositocertificaten.  Hofrichter en Cracco 
gingen daarom opnieuw rond de tafel zitten om na te gaan in hoever het 
systeem kon worden verbeterd100.  Op 2 juli verscheen een nieuw bericht in het 
Staatsblad: de certificaten konden worden aangewend om belastingen op de 
beroepsinkomsten af te betalen en ook als provisie voor de geblokkeerde 
dividenden van de ondernemingen101.  Tegelijkertijd werd afgesproken dat 
onderhandelingen met bankiers zouden worden aangevat om na te gaan in 
hoever de depositocertificaten bij de banken gemobiliseerd konden worden. 
 De discussie met de bankiers verliep allesbehalve vlot102.  De bankiers 
waren er niet erg op uit om depositocertificaten op te nemen: ze hadden er 
geen vertrouwen in en waren slechts bereid voorschotten met 
depositocertificaten als onderpand aan bedrijven toe te kennen, wanneer de 
bedrijven in kwestie schatkistcertificaten uit de portefeuille van de Emissiebank 
als extra waarborg konden voorleggen.  Dit was onmogelijk, antwoordden 
Cracco en Vandeputte: de afstand van de schatkistcertificaten door de Bank 
aan de Emissiebank was een transactie van openbaar nut, die niet kon worden 
geïndividualiseerd.  Beide directeuren wezen er bovendien op dat er aan de 
eventuele tussenkomst van de banken geen risico verbonden was.  Hadden de 
ondernemingen een structureel liquiditeitstekort, dan konden ze steeds bij de 
Emissiebank een vooruitbetaling van hun depositocertificaten verkrijgen en 
was een tussenkomst van de banken niet nodig.  Ging het om een tijdelijk 
liquiditeitstekort, dan was een optreden van de banken aangewezen, maar in 
feite zonder risico.  Indien het voorschotten betrof op basis van in pand 
gegeven certificaten met een kortlopende, vaste vervaldag - de Emissiebank 
was tot de emissie hiervan in heel wat gevallen overgegaan -, dan was er 
inderdaad helemaal geen risico.  Indien de in pand gegeven certificaten slechts 
na de oorlog uitbetaalbaar waren, was er zogezegd wel een risico, maar de 
Emissiebank was bereid tot een vooruitbetaling over te gaan, indien een gevaar 
voor faillissement dreigde. 
 De bankiers hielden het been stijf en eisten de mogelijkheid tot het 
disconteren bij de Bank van brieven aan order ten bedrage van de verleende 
voorschotten.  Ze voelden zich sterk: ‘on demande, en effet, aux banques leur concours 
pour sauver le système des certificats ’.  De bankiers haalden hun slag thuis: de 
depositocertificaten werden mobiliseerbaar bij de banken tegen de door hen 
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gestelde voorwaarden103.  Het amendement op de vorige richtlijn verscheen in 
het Staatsblad van 2-3 augustus 1943104. 
 Herhaalde klachten vanuit Berlijn over een vermindering van de 
Belgische leveringen aan Duitsland hadden intussen dr. Beyer, dr. Möckel en 
dr. Heppner van het Bankaufsichtamt opnieuw in het harnas gejaagd tegen de 
depositocertificaten105.  Een brief van Reeder van 27 juli 1943 steunde hen in 
hun actie106.  De Duitse autoriteiten eisten nu een grondige hervorming van het 
systeem, weldra zelfs de afschaffing ervan.  Tegelijkertijd begonnen ze de 
werking van het systeem uit te hollen, door steeds meer uitbetalingen via 
Anweisungen volledig met contanten te doen uitvoeren107.  Na de aanhouding 
van Cracco op 7 augustus 1943 werd de druk van Duitse zijde nog groter.  
Vandeputte reageerde met een nieuwe versoepeling van het percentage.  Vanaf 
oktober veralgemeende zich de regeling om slechts 10 procent van de 
betaalopdrachten met depositocertificaten van de Emissiebank te liquideren108. 
 Een laatste offensief om het systeem af te schaffen deed zich voor in de 
lente van 1944 en werd ingezet door de Antwerpse industriëlen, onder de 
leiding van de beheerders Carlo Gevaert, Leon Van Dyck en Paul Heymans109.  
De Emissiebank trachtte zich te verweren.  Vandeputte was zich bewust van 
de tekortkomingen: ‘(il) était conscient des contradictions et illogismes du système’ - in 
feite was hij er zelf nooit een grote voorstander van geweest -, maar hij meende 
toch enkele positieve resultaten te moeten vermelden, onder andere een betere 
informatie over de transacties en een ontmoediging tot onregelmatige 
collaboratie.  Voorts was er een zeker, zij het minimaal, monetair effect aan te 
wijzen: 3,62 procent van alle betaalopdrachten in directe en indirecte clearing 
waren met certificaten geliquideerd sinds het systeem in werking was getreden.  
Ten slotte meende Vandeputte dat, principieel gezien, de Emissiebank het 
systeem niet kon afschaffen omdat ze er zo voor gevochten had om het tot 
stand te brengen en het te behouden110.  Daar bleef het bij: de industriëlen te 
Antwerpen bonden in111. 
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Hoofdstuk 21 
 

DE  BEVRIJDING  IN  ZICHT 
 
 
 
 ‘La Bible nous a appris d'abord à aimer nos voisins, puis à 
 aimer nos ennemis. C'est normal, ce sont les mêmes ’ 
 (G.K. Chesterton) 
 
 
 
 
De laatste schermutselingen met het Bankaufsichtamt 
 
 Dat tijdens de laatste bezettingsjaren de verhouding tussen Bank-
Emissiebank en het Bankaufsichtamt vaak nog gespannen was, lag wellicht niet 
zozeer aan de bezettende overheid, die geneigd was zich soepeler op te stellen, 
maar eerder aan de voornaamste gesprekspartner van het Amt, met name 
directeur Vandeputte, die de regels door allen gerespecteerd wilde zien, nooit 
over een onregelmatigheid heen schoof en elk dossier met eenzelfde 
perfectionisme doorlichtte.  Ellenlange discussieronden bleven dan ook niet 
uit1. 
 Een belangrijk punt van wrevel bleven de opeisingen van goederen2.  
Die waren van bij de vroege bezetting legio geweest, maar in de loop van de 
jaren waaierden ze over een breder spectrum van goederen uit.  Aanvankelijk 
werden speciale Duitse diensten ingezet, die systematisch zeldzame 
grondstoffen in de metaal en- textielindustrie moesten opsporen en in beslag 
nemen.  Later werden ook paarden, auto’s en vrachtwagens, locomotieven en 
ander spoorwegmateriaal voor het leger aangeslagen.  Koolmijnen en 
suikerfabrieken werden de hele bezettingstijd door verplicht een deel van hun 
productie aan Duitsland af te staan, zelfs ten koste van de bevoorrading van de 
lokale bevolking.  Vanaf januari 1943 werden zelfs de klokken uit de 
kerktorens gehaald, als grondstof voor de Duitse wapenfabrieken. 
 De manier waarop de vergoedingen aan de eigenaars werden uitbetaald, 
was zeer verschillend.  Aanvankelijk werden ze door bemiddeling van het 
ministerie van Financiën geregeld, deels in contanten en deels met 
schatkistcertificaten à 3,5 procent op vijf jaar en vielen ze ten laste van de 
bezettingskosten3.  Maar kort daarop werden vergoedingen ook langs de 
clearing uitbetaald, soms door de Emissiebank rechtstreeks aan de eigenaar van 
de opgeëiste goederen of soms ook in onrechtstreekse clearing door 
bemiddeling van een of andere Dienststelle en meer en meer door bemiddeling 
van de Wehrmachtverrechnungskasse.  Wanneer protest rees tegen het overhevelen 
van de betalingen naar de clearing, argumenteerde de Duitse overheid dat dit 
de normale procedure was voor een koop-verkoop.  Van opeisingen stricto sensu 
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was hier volgens de Duitsers geen sprake.  Om de schijn te redden schakelden 
ze ook meer en meer Belgische tussenhandelaars in waardoor de verplichte 
transactie kon doorgaan als een normaal koop-verkoopcontract4. 
 Toen in april 1943 de bezetter langs de omweg van dergelijke koop- 
verkoopcontracten machineparken en integrale fabrieksuitrustingen begon op 
te kopen en er zelfs toe overging fabrieken te ontmantelen die niet meer 
werkten, omdat de eigenaars geweigerd hadden te collaboreren, kwam van 
hogerhand reactie los.  Secretaris-generaal Leemans5 en de beheerders van de 
Emissiebank6 meenden dat de bezetter hier te ver ging en dat nu wel degelijk 
het industriële patrimonium van het land in gevaar werd gebracht.  Voor 
dergelijke versluierde transacties moest het directiecomité de betaalopdrachten 
weigeren. 
 De opeising van goud en deviezen vormde een tweede punt van vinnige 
discussie.  Vanaf einde 1942 startte de bezetter een nieuwe actie.  Het 
gouddepot van de Bank, bij haar collega te Parijs in veiligheid gebracht, was, 
zoals hiervoor uiteengezet, in 1941 door de Banque de France aan de 
Reichsbank te Berlijn ‘in bewaring’ overgedragen.  Op 9 oktober 1942, zonder 
enig overleg, zelfs zonder de minste verwittiging, verzond de Reichsbank, via 
het Bankaufsichtamt te Brussel, een brief aan gouverneur Goffin met het bericht 
dat de Duitse regering het gouddepot van de Bank had opgeëist en 
aangeslagen.  Het was in feite de Oberpräsident van de Mark Brandenburg die 
op verzoek van de regering te Berlijn de afstand eiste van het depot aan de 
diensten van het Vierjarenplan onder de leiding van maarschalk Göring, op 
grond van de wet van 1 september 1939 betreffende het recht van de regering 
om in oorlogstijd bepaalde goederen en diensten op te eisen.  De vergoeding 
werd vastgesteld op 2.784 Reichsmark per kilogram fijn goud.  De rekening 
van de Bank bij de Reichsbank werd onmiddellijk gecrediteerd met een 
voorschot van 500 miljoen Reichsmark (6,25 miljard Belgische frank).  Na 
controle van het depot zou het definitieve bedrag worden vastgesteld.  Hoe 
wilde de Bank dat de som werd uitgekeerd, vroeg de Reichsbank.  Veel keuze 
werd er niet gelaten, want in dezelfde brief werd ook uitdrukkelijk vermeld dat 
het geld slechts kon worden aangewend voor transacties binnen Duitsland. 
 Von Becker overhandigde de brief aan de gouverneur pas op 
4 december 1942: het Militaire Bestuur zat er dus duidelijk mee verveeld.  Na 
raadpleging van de algemene raad op 16 december antwoordde Goffin dat de 
Bank met deze aangelegenheid niets te maken had: alleen de Banque de France 
was betrokken partij7.  Op 23 juli 1943 liet de Reichsbank weten dat de 
vergoeding definitief was vastgesteld op 552.378.318,20 Reichsmark.  De Bank 
antwoordde opnieuw dat ze met de hele zaak niets te maken had en ook niets 
mee wilde te maken hebben.  Het bedrag werd bij de rechtbank te Berlijn 
gedeponeerd8. 
 Ook de Britse en andere ponden van particulieren, die in 1940 moesten 
worden aangegeven, maar niet werden opgeëist, moesten nu worden 
binnengebracht9.  In een brief van 23 februari 1943 liet von Becker aan het 
directiecomité van de Emissiebank weten dat deze ponden in privé-bezit aan 
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de Emissiebank moesten worden aangeboden10, door haar worden gekocht en 
doorgesluisd naar de Reichsbank11.  De Emissiebank zond op 27 maart een 
circulaire naar de privé-banken en naar haar eigen particuliere klanten, die in 
1940 hun bezit aan ponden hadden gedeclareerd, met een uittreksel van von 
Beckers brief.  Ze had er wel voor gezorgd de circulaire zo neutraal mogelijk te 
houden.  Ze had gewoon de informatie doorgegeven en er zeker geen verzoek 
of oproep aan toegevoegd om aan de Duitse opeising gevolg te geven. 
 De verzetsgroep ‘Het Onafhankelijkheidsfront’ liet in een brief van 
14 april 1943 weten dat de houding van de Emissiebank, zoals ze uit de 
circulaire bleek, niet beantwoordde aan een correct vaderlandslievend 
handelen.  De particulieren die de Britse munt aan de Emissiebank te koop 
zouden aanbieden, onderwierpen zich aan een opeising en gingen daarom 
vrijuit.  Zou de Emissiebank echter dergelijke aanbiedingen accepteren, dan 
impliceerde dit een ‘actieve’ deelname aan de uitvoering van de Duitse 
verordening.  De waarden doorsturen naar Berlijn zou nog een ergere daad van 
collaboratie zijn, evenals het doorsturen van de lijsten van de personen die de 
ponden in 1940 hadden aangegeven.  Indien sommige particulieren hun 
waarden wensten af te staan, moesten ze dit rechtstreeks met de Reichsbank te 
Berlijn doen en niet via de Emissiebank, aldus het Onafhankelijkheidsfront12. 
 De kritiek van het Onafhankelijkheidsfront maakte indruk.  De dossiers 
van twaalf personen, die bij de Emissiebank protest hadden aangetekend tegen 
de opeising van hun ponden, werden in beraad gehouden13.  Toen het 
Bankaufsichtamt aandrong op de afwikkeling van de dossiers, bleef het 
directiecomité bij zijn weigering.  Op 30 juni 1943 vaardigde het Militaire 
Bestuur daarop een elfde uitvoeringsordonnantie uit, waarbij de afhandeling 
van de dossiers werd overgeheveld van de Emissiebank naar de Reichskredit-
kasse 14.  De opvorderingsoperatie was in feite geen succes.  De circulaire was 
in maart verstuurd naar de 800 personen die in 1940 hun bezit in ponden 
hadden aangegeven.  In totaal ging het om een bedrag van circa 180.000 pond 
sterling.  Een 60.000 pond hiervan behoorde toe aan Joden of aan personen uit 
een Duitsvijandig gebied en waren al vroeger door de Brüsseler 
Treuhandgesellschaft geconfisqueerd.  Verder konden de eigenaars van ongeveer 
20.000 pond niet meer worden bereikt, zodat slechts biljetten ter waarde van 
100.000 pond voor confiscatie in aanmerking kwamen.  Hiervan werd 
uiteindelijk slechts voor een waarde van 46.000 pond naar Berlijn gezonden.  
Bij de bevrijding in september 1944 hield de Emissiebank nog steeds biljetten 
voor een bedrag van 14.366 pond in portefeuille15. 
 Op 29 juli 1943 vaardigde het Militaire Bestuur nog een twaalfde 
uitvoeringsordonnantie uit: het goud, de vreemde deviezen en alle 
waardepapieren uitgedrukt in vreemde munt, die zich in België bevonden en 
toebehoorden aan in Belgisch-Kongo gevestigde natuurlijke personen of 
rechtspersonen, moesten worden aangegeven, aangeboden en eventueel 
afgestaan aan de Emissiebank16.  Het directiecomité drong er op 16 augustus 
bij het Bankaufsichtamt op aan om de afwikkeling van deze nieuwe opeising over 
te hevelen naar de Reichskreditkasse, zoals dit in de elfde uitvoeringsordonnantie 
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uiteindelijk was geregeld geworden in verband met de opgeëiste ponden17.  
Hofrichter wilde geen gevolg geven aan het verzoek, waarop het directiecomité 
weigerde mee te werken.  Op 20 september ontving de Emissiebank het 
formele bevel over te gaan tot de aankoop van alle Amerikaanse, Engelse en 
Zwitserse bankbiljetten, die ingevolge de twaalfde ordonnantie waren 
aangegeven18. 
 Op 15 oktober 1943 verstuurde de Emissiebank een omzendbrief aan 
alle deviezenbanken, die bovengenoemde waarden in hun bezit hadden, en 
wees in haar schrijven uitdrukkelijk op het dwangmatige karakter van de 
vastgestelde procedure.  De banken lieten de aangifte aanslepen onder 
voorwendsel dat ze hun bewaargevers niet konden bereiken.  In november 
richtte het Bankaufsichtamt zich daarom rechtstreeks tot de betrokken banken 
om hen tot afstand te dwingen.  Blijkbaar was deze actie ook weinig succesvol, 
want in augustus 1944 zag het Bankaufsichtamt zich verplicht opnieuw op de 
aangelegenheid terug te komen.  Vandeputte weigerde als voorheen iedere 
actieve medewerking.  Uiteindelijk werd eens te meer de Reichskreditkasse 
ingeschakeld, maar toen stond de bevrijding al voor de deur19. 
 Een derde belangrijk wrijvingspunt tussen de Emissiebank en het 
Bankaufsichtamt betrof het oprichten van Duitse filialen of nieuwe 
ondernemingen in België, het doorgeven van veredelingsopdrachten 
(maakloon-orders) door Duitse aan Belgische bedrijven (Auftragsverlagerung), en 
de kapitaalsverhogingen van Duitse in België gevestigde banken.  Al deze 
ontwikkelingen waren het rechtstreekse gevolg van het in handen nemen van 
de Duitse oorlogseconomie door Albert Speer.  Deze architect, vertrouweling 
van Hitler en organisatorisch genie, had, in antwoord op de verwoestende 
luchtaanvallen van de geallieerden op de Duitse industriezones, de Duitse 
autoriteiten en de bedrijfswereld overtuigd om een deel van de productie over 
te hevelen naar de bezette gebieden20.  Een grotere spreiding van de 
productiekernen zou de massale verwoestingen bemoeilijken.  Daarenboven 
mocht verondersteld worden dat een continue regen van bommen loslaten 
over het gebied van een bevriende natie een niet zo licht aanvaardbare actie 
was.  De in België gevestigde Duitse banken hadden hierop ingespeeld met 
kapitaalsverhogingen, die hen in staat zouden stellen de grotere activiteit van 
Duitse bedrijven in België te financieren21. 
 Het oprichten van bedrijven en de organisatie van de 
veredelingsopdrachten vereisten investeringen van kapitaal en van vlottende 
middelen in België (Betriebsmittel).  De transfers vanuit Duitsland die hiermee 
gepaard gingen, werden via de clearing geregeld.  Volgens Vandeputte waren 
ze te beschouwen als kapitaaltransfers en moesten ze bijgevolg worden 
uitbetaald met schatkistcertificaten, zoals in 1941 met gouverneur Janssen was 
afgesproken22.  Hierop kwam reactie vanuit de kringen der investeerders zodat 
Reeder op 30 november 1943 het bevel gaf de betaalopdrachten niet met 
schatkistcertificaten maar in contanten uit te voeren23.  Het directiecomité van 
de Emissiebank besliste het bevel in beraad te houden.  Naar zijn opvatting 
had de oprichting van filialen en bedrijven te maken met een wijziging in de 
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industriële uitrusting van het land: dit was een aangelegenheid van openbaar 
belang, waarbij de ministeries van Financiën en Economische Zaken moesten 
worden betrokken en die door gezamenlijke onderhandelingen met het 
Militaire Bestuur moest worden opgelost24. 
 Het directiecomité kreeg de steun van de stichters-bankiers.  Die waren 
er vanzelfsprekend niet op uit dat Duitse bedrijven zich in België kwamen 
vestigen.  Eerlijkheidshalve gaven ze wel toe dat door deze evolutie de 
deportatie van arbeiders naar Duitsland werd afgeremd.  Ze reageerden 
daarom aanvankelijk voorzichtig negatief.  Toen de bankiers echter vernamen 
dat Krupp en analoge Duitse firma’s overwogen om bedrijven in België op te 
starten, steunden ze onmiddellijk en met klem de voorlopige weigering van het 
directiecomité om kapitaaltransfers in contanten uit te betalen.  Galopin 
noemde dit totaal onaanvaardbaar: ‘on va vers une intensification des fabrications 
militaires en Belgique’ 25.  Hij steunde ook het directiecomité in zijn oordeel dat de 
secretarissen-generaal moesten worden ingeschakeld om hun medewerking te 
verlenen aan een gezamenlijke actie bij de bezettende overheid. 
 De verhoudingen tussen de Emissiebank en secretaris-generaal Plisnier 
waren op dat moment echter gespannen.  Vandeputte had tijdens de laatste 
maanden voor alle belangrijke beslissingen dekking gezocht bij het ministerie 
van Financiën en had regelmatig, maar altijd per brief, advies gevraagd aan de 
secretaris-generaal.  Plisnier wenste zich echter niet meer in te laten met de 
zaken van de Emissiebank en weigerde de brieven te beantwoorden26.  Een 
nieuwe poging om in contact te komen naar aanleiding van de kwestie der 
Betriebsmittel mislukte eveneens.  Wanneer Vandeputte op 5 januari 1944 zijn 
ongenoegen hierover uitsprak tijdens een vergadering van de beheerders, 
meenden Gevaert en Solvay tijdens de beraadslaging dat de secretaris-generaal 
voor alle voorgelegde beslissingen niet alleen zijn advies moest geven maar dat 
hij ze tevens diende goed te keuren27.  Die uitlating deed bij Plisnier de maat 
overlopen.  Hij had de indruk dat de Emissiebank haar verantwoordelijkheid 
op de secretaris-generaal van Financiën trachtte af te schuiven en gaf uiting aan 
zijn misnoegdheid in een brief aan Goffin28. 
 Goffin ging Plisnier opzoeken om de plooien glad te strijken.  De 
secretaris-generaal zegde geen vijandige of wantrouwige gevoelens te hebben 
tegenover de Emissiebank, hij wenste alleen niet meer betrokken te worden bij 
haar werkzaamheden en beslissingen29.  Toen Hofrichter in februari 1944 
echter aandrong opdat Plisnier stelling zou nemen in de aangelegenheid van de 
Betriebsmittel, bond Plisnier eindelijk in: hij ging, tijdens een gesprek met 
Vandeputte, akkoord met de Emissiebank om aanvragen geval per geval streng 
te onderzoeken en de uitbetaling te weigeren, indien de in België geplande 
productie een militair karakter zou hebben30.  Hoe de uitbetaling bij 
aanvaardbare investeringen geschiedde, is niet helemaal duidelijk.  
Vermoedelijk werd normaal met depositocertificaten van de Emissiebank 
betaald, maar regelmatig beval het Bankaufsichtamt de uitbetaling in contanten 
uit te voeren31. 
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 De discussie rond de oprichting van Duitse bedrijven in België met 
militaire doeleinden kreeg nog een staart.  Tijdens een vergadering van het 
clearingcomité in maart 1944 liet Hofrichter zich ontvallen dat het 
Bankaufsichtamt steeds de mogelijkheid had om geweigerde uitbetalingen toch 
via de clearing te doen doorgaan.  Het Amt was immers niet verplicht voor een 
bedrag van 75 miljoen Belgische frank per maand toelichtingen te geven over 
de aard van de transacties: in het verleden had ze langs deze weg steeds de 
uitvoer van wapens afkomstig uit de FN-wapenfabriek te Herstal naar 
Duitsland gefinancierd32.  De Belgische bewindslieden hadden al geruime tijd 
vermoedens in die richting,33 maar nu was er een formeel bewijs.  Het 
directiecomité en de beheerraad oordeelden dat er nu kon worden ingegrepen.  
Het Bankaufsichtamt reageerde: in een brief van 13 april 1944 beloofde Jost 
formeel het vrijgestelde bedrag van 75 miljoen nog slechts te zullen aanwenden 
voor betaalopdrachten die betrekking hadden op normale commerciële 
transacties34.  Vandeputte bleef wantrouwig, maar de stichters-bankiers en de 
hele beheerraad meenden het antwoord te kunnen aanvaarden als een 
voldoende waarborg.  Volgens de Munck was de brief ‘une amélioration de principe 
considérable’.  Solvay merkte schamper op: ‘Personne n’a jamais cru à la bonne foi des 
Allemands, mais cela n’est pas une raison pour rompre avec eux’ 35. 
 De activiteit van de Wehrmachtverrechnungskasse vormde een ander 
twistpunt.  Na de regeling van 7 december 1942 had de Kasse snel aan belang 
gewonnen bij de clearingoperaties.  In de indirecte clearing centraliseerde ze na 
korte tijd het gros van de gezamenlijke betaalopdrachten, vooral die van de 
Duitse Dienststellen36.  Om haar uitbetalingen aan de Dienststellen vlot te doen 
verlopen, verzocht ze de Emissiebank regelmatig aanzienlijke sommen in 
ronde bedragen op haar rekening over te schrijven.  De aldus aangelegde 
globale provisie was op 31 oktober 1943 opgelopen tot het aanzienlijke bedrag 
van 1,355 miljard Belgische frank.  De Dienststellen volgden het voorbeeld van 
de Kasse, en begonnen eveneens provisies aan te leggen.  De uitbetalingen in de 
onrechtstreekse clearing liepen hierdoor volledig uit de hand en waren 
helemaal niet meer te verantwoorden.  In feite konden de provisies beschouwd 
worden als kredietopeningen van de Emissiebank aan de 
Wehrmachtverrechnungskasse en aan de Dienststellen.  Dit kwam neer op een 
financiële hulp aan de vijand, zoals Ingenbleek terecht opmerkte, en viel onder 
artikel 115 van het strafwetboek37.  De Emissiebank protesteerde in een 
memorandum van 15-17 november zeer scherp bij het Bankaufsichtamt tegen 
dergelijke praktijken38. 
 Reeder onderschreef het protest en beloofde ervoor te zorgen dat nog 
in november 1943 zou worden gestart met de afbouw van de totale provisies39.  
Hij hield woord.  Op 31 december 1943 was de globale provisie van de 
Wehrmachtverrechnungskasse geslonken tot 831 miljoen Belgische frank, op 31 mei 
1944 tot 216 miljoen40.  Bij de Dienststellen deed zich een analoge vermindering 
voor.  Vandeputte profiteerde van de gelegenheid om nog verder te gaan41.  Hij 
suggereerde een splitsing van de rekening van de Emissiebank bij de Deutsche 
Verrechnungskasse te Berlijn in een rekening A en een rekening B.  Crediteringen 
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lager dan 1 miljoen Belgische frank zouden op rekening A worden 
ingeschreven en zouden voor een onmiddellijke uitbetaling in België in 
aanmerking komen.  Hogere bedragen zouden op wachtrekening B worden 
ingeschreven en zouden pas naar rekening A worden overgemaakt - wat 
betekende dat ze voor uitbetaling in België in aanmerking kwamen - na het 
voorleggen van een bewijs dat het om reële en te verantwoorden transacties 
ging.  Het voorstel werd afgewezen42. 
 Een nieuwe discussie laaide op wanneer vanaf april 1944 de 
onrechtstreekse clearingoperaties eens te meer aan belang wonnen43.  De 
toename was zo aanzienlijk en snel dat in geen tijd de uitbetalingen in 
onrechtstreekse clearing langs de Wehrmachtverrechnungkasse tweederde van alle 
clearingoperaties uitmaakten.  Alles wat nog te kopen viel in België werd nu 
door de Dienststellen opgekocht, zelfs meubelen, gleiswaren, keukengerei en 
dergelijke om de door de luchtaanvallen geteisterde bevolking in Duitsland van 
huisraad te voorzien44.  Ook grote hoeveelheden Franse wijnen en likeuren 
werden via België aan Duitsland doorverkocht45.  In juli-augustus, bij het 
naderen van de bevrijding, besloot het directiecomité deze uitbetalingen zoveel 
mogelijk voor zich uit te schuiven om ze weldra zelfs volledig te schorsen. 
 In het vooruitzicht van het einde van de vijandelijkheden hadden talrijke 
Belgische ondernemers al vanaf de herfst 1943 aanzienlijke voorschotten geëist 
bij het afsluiten van nieuwe contracten in Duitsland, om hun risico’s zo 
minimaal mogelijk te houden.  De Emissiebank dacht dat velen onder hen 
hierin te ver gingen46.  Op 3 mei 1944 suggereerde Vandeputte slechts tot 
uitbetaling van voorschotten over te gaan, indien de onderneming aan de hand 
van een formulier de omvang van het voorschot kon rechtvaardigen.  Als 
stelregel werd de volgende verhouding aangenomen: 30 procent bij het 
afsluiten van het contract, 35 procent bij de verzending van de goederen, 
35 procent bij de ontvangst van de goederen.  Het Bankaufsichtamt stond achter 
het voorstel, maar van hogerhand werd het afgewimpeld.  Ook van dit voorstel 
kwam dus niets in huis.  Na de landing in Normandië namen de voorschotten 
zelfs nog beduidend toe47.  Op dat ogenblik had het afsluiten van een contract 
met Duitsland ook meer weg van een pokerspel dan van een zakelijke 
overeenkomst. 
 
De biljettenuitvoer naar Frankrijk 
 
 De aankoop van Belgische goederen door het Duitse leger met 
bestemming Frankrijk had, zoals hierboven gezegd, al in de loop van 1942 veel 
kritiek gekregen van de Emissiebank.  De directie kon er niet bij dat hiervoor 
geen tegenprestatie in goederen vanuit Frankrijk kon worden verkregen en dat 
alles werd geregeld langs de Frans-Belgische clearing.  Erger nog, er werd 
daarna beslist dat de Emissiebank de verkopers in België volledig zelf moest 
betalen en dat de bedragen niet meer langs de bezettingskosten konden 
worden gerecupereerd48.  Tijdens de crisis van de herfst van 1942 had het 
Militaire Bestuur wel begrip getoond voor het Belgische standpunt.  In 
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december beloofde Reeder Belgisch-Franse onderhandelingen te zullen 
organiseren om het probleem op te lossen. 
 De conferentie vond plaats te Parijs van 18 tot 22 januari 194349.  Ze 
werd geleid door de vertegenwoordigers van het Duitse banktoezicht te Parijs 
en te Brussel, met Hofrichter als vertegenwoordiger van het Brusselse 
Bankaufsichtamt.  Couve de Murville stond aan het hoofd van de Franse 
delegatie, Cracco aan het hoofd van de Belgische, bijgestaan door Smeers van 
Financiën en O. Gérard van Economische Zaken.  Van rechtstreekse 
onderhandelingen was echter geen sprake.  De Duitse vertegenwoordigers 
bespraken de problemen eerst onder elkaar, daarna onderhandelden ze 
afzonderlijk met de Franse en Belgische delegatie, zodat de plenaire zittingen 
een zuiver formeel karakter kregen. 
 De Belgische delegatie herhaalde een vroeger voorstel om het tegoed, 
dat voortvloeide uit de verkoop van goederen met bestemming Frankrijk, niet 
via de clearing te regelen, maar in te schrijven op een bijzondere rekening bij 
de Banque de France.  België zou die rekening kunnen aanspreken voor invoer 
van goederen uit Frankrijk.  Dit voorstel werd opnieuw en nu voor goed van 
de hand gewezen.  De Belgen suggereerden dan om het clearingtegoed op 
Frankrijk (op dat moment circa 3 miljard Belgische frank) te kunnen gebruiken 
voor de afbetaling van de drie Belgische staatsleningen, die voor de oorlog in 
Frankrijk in Franse frank waren geplaatst (een lening in 1932 à 5,5 procent met 
goudclausule; een lening in 1934 à 5,5 procent, eveneens met goudclausule; en 
een tweede lening in 1934 à 5 procent, zonder goudclausule.  De drie leningen 
samen vertegenwoordigden een bedrag van circa 1,5 miljard Franse frank)50.  
De Fransen gingen ten dele akkoord.  Ze waren bereid de lening van 1932 via 
de clearing te laten afbetalen51.  Hoe de afbetalingen voor de andere leningen 
zouden worden geregeld, werd naar een latere onderhandelingsronde 
verschoven.  De Fransen eisten wel een tegenprestatie voor die toegeving: 
Frankrijk zou alle Franse obligaties en aandelen die op de Belgische markt 
werden aangeboden via de clearing kunnen herinkopen.  De Belgen gingen 
akkoord maar alleen voor de langlopende Franse staatsobligaties. 
 Een tweede discussiepunt betrof de kwestie van de bankbiljetten.  Dit 
punt werd in een afzonderlijke zitting met een beperkt aantal Franse en 
Belgische deskundigen rechtstreeks besproken52.  De Banque de France vroeg 
aan de Emissiebank om haar portefeuille Franse bankbiljetten aan Frankrijk af 
te staan.  Ze zou de tegenwaarde ervan op het Belgische clearingtegoed te 
Berlijn doen inschrijven.  De Emissiebank weigerde.  De Banque de France 
verzocht verder een hoeveelheid Belgische bankbiljetten aan haar te 
verstrekken en zou België hiervoor eveneens langs de clearing vergoeden.  De 
Belgische bankbiljetten moesten dienen om lonen van de Belgische 
grensarbeiders in Frankrijk uit te betalen en, meer en meer, om Belgische 
arbeiders die in het Franse binnenland werkten te vergoeden.  Tot nu toe had 
de Banque de France de uitbetalingen gefinancierd met Belgische bankbiljetten 
die ze nog in portefeuille had sinds de omwisselingen door Belgische 
vluchtelingen tijdens de zomer 194053.  De voorraad was nu echter zo goed als 
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uitgeput, zodat de Banque de France een provisie nieuwe biljetten wenste aan 
te leggen en hiervoor een toezending van 100 miljoen Belgische frank vroeg. 
 De Belgen waren helemaal niet gelukkig met het verzoek, en wel om 
verschillende redenen.  In de eerste plaats waren ze op de hoogte van de 
frauduleuze operaties die in Frankrijk met het Belgische geld op gang waren 
gekomen.  Op de zwarte markt tendeerde de wisselkoers naar 40 Belgische 
frank voor 100 Franse frank, terwijl de officiële koers vast lag op 
62,5 Belgische frank voor 100 Franse frank.  De Belgische arbeiders lieten zich 
bij voorkeur in Belgisch geld uitbetalen, ze wisselden het op de zwarte markt in 
Frankrijk om in Frans geld, en lieten dit Franse geld bij de Belgische banken 
tegen pari omwisselen in Belgisch geld54.  Een tweede bezwaar betrof de 
manier waarop de Banque de France de aankoop van de biljetten vergoedde.  
Ze liet de aankoop inschrijven als een Belgisch tegoed op de rekening van de 
Frans-Belgische clearing te Berlijn.  Naar Cracco's opvatting hadden de 
Fransen hierbij twee geheime agenda’s.  Allereerst zou na de oorlog dit tegoed 
van België op Frankrijk kunnen worden aangevochten omdat zowel de 
aankopen van Belgische goederen als de in Frankrijk gepresteerde Belgische 
arbeid verricht waren ten gunste van de Duitse legers en bijgevolg niet ten laste 
konden worden gelegd aan Frankrijk55.  Daarnaast bevrijdde de inschrijving in 
de multilaterale clearing te Berlijn Frankrijk van zijn schuld tegenover België en 
moest België maar zien hoe het na de oorlog zijn tegoed op de Berlijnse 
Verrechnungskasse kon recupereren56. 
 Uiteindelijk gaven de Belgen toe: ze aanvaardden de toezending van 
100 miljoen Belgische frank naar de Banque de France, maar konden bedingen 
dat het geld uitsluitend gebruikt zou worden voor de uitbetaling van lonen aan 
Belgische grensarbeiders in Frankrijk; de Belgische arbeiders in het Franse 
binnenland zouden met Frans geld worden vergoed.  Een laatste 
tegemoetkoming aan de Belgen, weliswaar in de vorm van een belofte: de 
Fransen zouden een scherpere controle instellen op de uitbetalingen van de 
lonen.  Over de praktische aspecten in dit verband zou later worden 
onderhandeld57. 
 Op 21 april 1943 had Cracco te Rijsel een onderhoud met 
vertegenwoordigers van de Banque de France over de voorwaarden van de 
controle.  Ze geraakten het eens om de werkgevers te verplichten een 
loonfiche per arbeider op te maken, die aan de Belgische banken moest 
worden voorgelegd bij omwisseling van geld58.  In een brief van 30 april 
verzocht de Banque de France om een nieuwe toezending van Belgische 
bankbiljetten voor een bedrag van 100 miljoen Belgische frank.  Ze kondigde 
tegelijkertijd aan dat een regeringsbesluit in de maak was - het zou op 12 mei 
inderdaad worden uitgevaardigd - waarbij de Franse werkgevers verplicht 
werden Belgische grensarbeiders met Belgisch geld uit te betalen59. 
 Het directiecomité kon met het besluit niet akkoord gaan en weigerde, 
als tegenzet, het verzoek tot een nieuwe toezending van Belgische 
bankbiljetten.  De Franse regering en de Banque de France repliceerden dat het 
aanvullende protocol bij de Conventie van Wiesbaden (einde 1940) bepaalde 
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dat Belgische grensarbeiders in Frankrijk met Belgisch geld moesten worden 
uitbetaald.  De Bank verwierp het Franse argument als onaanvaardbaar.  In de 
eerste plaats was die conventie destijds afgesloten tussen Franse en Duitse 
vertegenwoordigers en werden de Belgen er niet bij betrokken: een verwijzing 
naar de conventie kon bijgevolg niet gelden voor het regelen van een Frans-
Belgische aangelegenheid.  In de tweede plaats stond letterlijk in de tekst van 
het protocol dat de betaling kon plaatsvinden in Frans of Belgisch geld.  Men 
kon zich niet beroepen op de conventie als grondslag voor het ‘opleggen’ van 
een betaling uitsluitend in één munt60. 
 Cracco en Smeers waren in juni 1943 te Parijs om de betwisting op te 
lossen61.  Uiteindelijk verklaarde de Banque de France zich bereid om het 
regeringsbesluit van 12 mei te doen intrekken en te vervangen door een nieuw 
besluit waarbij vanaf 1 december 1943 alle Belgische arbeiders in Frankrijk hun 
loon in Franse frank uitbetaald moesten krijgen.  Aan die tegemoetkoming 
werden wel enkele voorwaarden verbonden.  Alle Franse franken die de 
Emissiebank sinds 1 januari 1941 had ontvangen en in de toekomst zou 
ontvangen als gevolg van de omwisseling van Frans in Belgisch geld, zouden 
aan de Banque de France moeten overgemaakt worden.  De tegenwaarde ervan 
zou als een Belgisch tegoed in de Frans-Belgische clearing te Berlijn worden 
ingeschreven.  Verder werd bepaald dat vanaf 1 januari 1944 de Emissiebank 
maandelijks voor een vast bedrag van 50 miljoen Franse frank, Franse 
bankbiljetten aan de Banque de France zou toezenden.  Cracco en Smeers 
gingen principieel akkoord maar moesten het voorstel eerst aan de directie te 
Brussel voorleggen. 
 Vandeputte en de leden van de beheerraad en regentenraad maakten 
bezwaar62.  Naar hun mening was er geen enkele zekerheid dat alle ontvangen 
Franse bankbiljetten afkomstig zouden zijn van lonen van Belgische arbeiders 
in Frankrijk.  Fraude zou ongetwijfeld blijven doorgaan.  Bovendien zouden 
met het voorstel zowel de uitvoer van goederen als de uitvoer van arbeid naar 
Frankrijk worden afgewikkeld via een Belgisch clearingtegoed te Berlijn.  Dit 
was een te grote toegeving.  Hiertegenover zou toch als een minimale 
compensatie de zo lang gevraagde export naar België van Franse producten, 
voornamelijk levensmiddelen, moeten staan.  Cracco en Smeers meenden 
echter dat het voorstel te nemen of te laten was.  Volgens hen bleef er niets 
anders over dan toegeven: ‘pour sauver le paiement en francs français’ 63. 
 Op 9 en 10 september 1943 vond een nieuwe onderhandelingsronde 
plaats te Parijs in verband met de terugbetaling van de leningen van 1934, zoals 
in januari was afgesproken64.  Vandeputte verving Cracco, die intussen was 
aangehouden.  Vandeputte trachtte het bezit van Franse bankbiljetten (nu goed 
voor 800 miljoen) te kunnen gebruiken voor de terugbetaling van de leningen.  
Het antwoord van de Banque de France was negatief: deze biljetten waren in 
1940, en recent met speculatieve motieven, zogezegd frauduleus, in België 
binnengebracht en kwamen dus niet in aanmerking voor de gesuggereerde 
compensatie.  Trouwens waren de Fransen helemaal niet meer bereid de 
afbetaling van de twee leningen toe te staan, zoals ze dit in januari in het 
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vooruitzicht hadden gesteld.  De afbetaling van de lening van 1932 was geen 
succes geweest, zegden ze: slechts 15 procent van de intekenaars had zich voor 
de afbetaling aangemeld.  De Franse titelhouders verkozen blijkbaar in bezit te 
blijven van hun certificaten, zelfs al verloren ze hierdoor hun recht op interest.  
Voorlopig werd daarom van iedere nieuwe afbetalingsregeling afgezien.  
Slechts op één punt kon de Belgische delegatie resultaat boeken: de controle 
op de loonuitbetalingen werd aanzienlijk verbeterd door het effectief invoeren 
van een gestandaardiseerde loonfiche. 
 Vandeputte, Smeers en O. Gérard meenden dat ze niet anders konden 
dan zich uiteindelijk neer te leggen bij de Franse voorstellen van juni en 
september.  Hun teleurstelling was groot.  Ook de stichters-bankiers waren 
ontgoocheld, zoals het verslag van hun vergadering aangeeft: ‘M. Galopin fait 
observer que l’attitude de la France en matière de clearing a porté les marques d’une grande 
intransigeance, qui doit amener fatalement des réactions du côté belge.  Il rappelle qu’une 
importante main d’œuvre belge travaille à la décharge des Français et que cette main d’œuvre 
est rémunérée d’une manière qui heurte l’équité et sans compensation aucune pour la 
Belgique’ 65.  Ingenbleek, van zijn kant, bracht in het directiecomité kritiek uit op 
de manier waarop Cracco destijds de onderhandelingen had aangepakt: ‘deux 
fois, M. Cracco a engagé la Banque au delà de ce que la prudence la plus élémentaire aurait 
dû lui permettre.  M. Cracco est encore très jeune et l’impression qu’il veut donner… est qu’il 
est très intelligent et qu’il ne peut se tromper;… actuellement il manque encore d’expérience’ 
66. 
 De nieuwe regeling werd van kracht op 1 december 1943, de eerste 
maandelijkse zending van 50 miljoen Franse frank naar Parijs werd 
georganiseerd op 4 februari 194467.  Er vonden daartegenover geen 
onvoorziene verzendingen van Belgische bankbiljetten meer plaats naar 
Frankrijk.  Dit was ongetwijfeld een verbetering, want in de zomer 1943 waren 
de zendingen van Belgische bankbiljetten naar Frankrijk en de omwisselingen 
van Frans in Belgisch geld bij de Belgische banken opgelopen tot een 
gezamenlijk bedrag van 110 à 120 miljoen frank per maand68. 
 Toch bleef Vandeputte het moeilijk hebben met de inschrijvingen van 
de tegenwaarde op het Belgische clearingtegoed te Berlijn.  Zodra de landing in 
Normandië plaatsvond, liet hij de Banque de France weten dat het 
directiecomité beslist had de toezending van Franse bankbiljetten vanaf 1 juli 
stop te zetten69.  De Banque de France reageerde scherp.  Door de doorbraak 
van de geallieerde troepen in Frankrijk werd kort daarop het contact tussen 
Parijs en Brussel verbroken en werd het Franse hoofdstuk van de bankbiljetten 
afgesloten70. 
 
Monetaire geschillen met Nederland en Duitsland 
 
 In de loop van 1943 en 1944 kwam de Emissiebank ook met de 
Nederlandsche Bank in aanvaring.  In de eerste plaats ging het om speculatieve 
acties op de Hollandse gulden.  De zwarte markt scheen vanaf 1942 
merkwaardig goed te werken in België en trok dus sluikhandelaars aan, ook van 
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over de Hollandse grens, die een aanzienlijke uitvoer van Belgische producten 
naar Nederland op gang brachten.  Op de illegale Belgische geldmarkt leidde 
de overvloed aan guldens onvermijdelijk tot een ontwaarding van de 
Nederlandse munt.  De officiële koers van de gulden tijdens de bezetting was 
1 gulden = 16,5875 Belgische frank.  Op de zwarte markt  werd hij echter in 
het begin van 1943 verhandeld voor 7 à 8 Belgische frank71. 
 Daardoor ontstond er vanaf de lente van 1943 een toenemende 
speculatieve beweging op het koersverschil.  Nederlandse reizigers en 
schippers mochten met het oog op hun uitgaven in België een vrij aanzienlijk 
bedrag aan guldens officieel omwisselen in Belgische franken.  Ze kochten op 
de zwarte markt in België guldens tegen 7 à 8 Belgische frank en konden, 
onder de dekking van het hun toegestane ruime reisbudget, die guldens 
omwisselen bij de Belgische banken tegen de officiële koers van 16,5875 
Belgische frank.  Bovendien begonnen Nederlandse werkgevers de Belgische 
grensarbeiders te betalen met guldens die ze op de zwarte markt in België 
aankochten tegen halve prijs.  De arbeiders konden hun wedde dan bij de 
Belgische banken tegen de officiële koers omwisselen72. 
 De Emissiebank oordeelde dat aan dergelijke misbruiken paal en perk 
moest worden gesteld.  Cracco nam contact op met de Nederlandsche Bank en 
reisde op 9 juli 1943 naar Den Haag om met vertegenwoordigers van de bank 
en van de centrale administratie aldaar een oplossing te zoeken voor het 
probleem.  Nog dezelfde dag werd een akkoord bereikt.  De grensarbeiders 
zouden hun loon in guldens ontvangen en mochten die, tegen afgifte van een 
loonverklaring, bevestigd door de Hollandse douane, in Belgisch geld tegen de 
officiële koers omwisselen.  Belgische arbeiders, die niet het statuut van 
grensarbeiders hadden, zouden hun spaargelden via de clearing naar België 
mogen overmaken.  Het toegestane budget in Belgische franken van 
Nederlandse reizigers en schippers, die regelmatig de grens met België 
overstaken, werd drastisch beperkt en aan een scherpe controle 
onderworpen73.  Het systeem werkte: de speculatie ebde vrij snel weg74. 
 In de herfst van 1943 rees een nieuw probleem.  De Duitse generale staf 
verwachtte in de nabije toekomst een geallieerde landing, eventueel in het 
deltagebied van Schelde, Maas en Rijn.  De staf zond dus een troepenmacht 
naar Zeeland en liet de organisatie Todt extra verdedigingswerken in Zuid-
Nederland uitvoeren.  De bevoorrading van de troepenmacht en de aankoop 
van bouwmaterialen werden vanuit België georganiseerd.  De regering te 
Berlijn wenste inzake financiering eenzelfde regeling als voor analoge 
aankopen in België met bestemming Frankrijk.  Op 17 september 1943 ontving 
de Emissiebank een instructie van Hofrichter in die zin: ze moest vanaf 
november de Belgische Reichskreditkasse  uitbetalen voor de militaire aankopen 
in België met bestemming Nederland en zou in ruil hiervoor een clearing-
tegoed te Berlijn ingeschreven krijgen75. 
 Het directiecomité ging niet akkoord met de opgelegde procedure: 
België behoorde de Duitse militaire uitgaven in Nederland niet te financieren76.  
Het comité vond steun bij het clearingcomité en bij de stichters-bankiers77.  
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Het clearingcomité weigerde, op verzoek van de Emissiebank, een visum af te 
geven bij voorgelegde betaalopdrachten.  De Emissiebank, van haar kant, liet, 
met goedkeuring van de stichters-bankiers, in een brief van 2 oktober aan het 
Militaire Bestuur weten dat ze de uitvoering van betaalopdrachten, zoals 
bepaald in de instructie van 17 september, weigerde uit te voeren78.  Hofrichter 
reageerde: in dit geval zouden de bezettingskosten de lasten extra moeten 
dragen.  Die werden echter niet verhoogd, zodat de lasten blijkbaar op een 
andere manier werden gefinancierd. 
 De uitbetaling van lonen in guldens aan de Belgische grensarbeiders in 
Nederland vormde een derde en laatste twistpunt.  Eind 1943 had de 
Nederlandsche Bank al bij het Bankaufsichtamt te Brussel aangedrongen om de 
Emissiebank te overtuigen de guldens in haar portefeuille naar Amsterdam 
over te maken in ruil voor een Belgisch clearingtegoed bij de Deutsche 
Verrechnungskasse te Berlijn79.  De Emissiebank had steeds geweigerd hieraan 
gevolg te geven, maar de Nederlandsche Bank bleef aandringen.  Einde juni 
1944 werd het zelfs aan de Nederlandse werkgevers verboden om vanaf 1 juli 
nog lonen in guldens aan Belgische grensarbeiders uit te betalen.  De 
Emissiebank moest de uitbetaling van de lonen in Belgische frank financieren, 
in ruil voor een clearingtegoed te Berlijn80. 
 Het directiecomité weigerde opnieuw, zodat de grensarbeid geblokkeerd 
zat.  De president van De Nederlansche Bank Rost van Tonningen kwam in 
eigen persoon op 11 augustus 1944 naar Brussel om de nieuwe regeling met 
Duitse hulp door te drukken81.  Het directiecomité, gesteund door O. Gérard 
van het clearingcomité, hield echter voet bij stuk.  Generaal Beyer, die de 
vergadering presideerde, stelde voor dat beide partijen de voor- en nadelen van 
de situatie zouden overwegen en voor het einde van september opnieuw 
zouden samenkomen voor een grondige bespreking van het probleem.  
Intussen zouden de Nederlandse werkgevers gedurende drie maanden de lonen 
blijven uitbetalen in guldens.  De in België omgewisselde guldens zouden dan 
naar Amsterdam worden toegezonden in ruil voor een Belgisch clearingtegoed 
te Berlijn.  De Emissiebank weigerde aanvankelijk toe te geven82.  Ze was zich 
echter ook bewust van de sociale implicaties van haar principiële houding voor 
de Belgische arbeiders en aanvaardde, uitgaande van die motivering, de 
uiteindelijke procedure83. 
 Het laatste grote geschil van de Emissiebank met het Duitse Militaire 
Bestuur had eveneens te maken met uitbetalingen van arbeid en met het 
monetaire effect dat ermee samen ging.  De vrij talrijke Belgen, die tijdens de 
eerste bezettingsjaren vrijwillig naar Duitsland waren gaan werken, hadden hun 
besparingen steeds zonder moeilijkheden in Belgisch geld kunnen omzetten, 
dankzij toezendingen van Belgische bankbiljetten door de Emissiebank via de 
Reichskreditkasse naar de Reichsbank84 of door middel van transfers via de 
clearing te Berlijn naar de Kredietbank, die voor haar uitbetalingen in België de 
contanten van de Emissiebank ontving.  De ordonnantie van 6 oktober 1942 
op de verplichte arbeid veranderde echter de situatie.  Het aantal in Duitsland 
tewerkgestelde Belgische arbeiders nam aanzienlijk toe: begin 1943 zouden er 
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in totaal circa 300.000 werkzaam zijn geweest85, begin 1944 sprak men van 
425.000 à 450.00086.  Vandaar dat het overmaken van Belgische bankbiljetten 
naar Berlijn onverwachte proporties aannam.  Tijdens de laatste vier maanden 
van 1942 steeg het bedrag al tot gemiddeld 115 miljoen Belgische frank per 
maand, tijdens de eerste vier maanden van 1943 was het bedrag vermeerderd 
tot 260 miljoen87 en het nam nog verder toe tot 300 miljoen Belgische frank88. 
 De sterke stijging van de toegezonden bankbiljetten was om monetaire 
redenen sowieso al een zorg.  Wegens het dwangmatige karakter van de 
tewerkstelling van Belgische arbeiders in Duitsland rezen nu ook morele 
bezwaren.  De secretarissen-generaal hadden besloten, uitgaande van deze 
morele bezwaren, iedere medewerking aan de opeisingen te weigeren89.  De 
opeisingen waren, naar hun mening, overtredingen van de Conventie van Den 
Haag.  Erger nog, daar de meeste arbeiders in de wapenindustrie werden 
ingezet, impliceerde hun tewerkstelling bovendien een militaire hulp aan de 
vijand.  De Emissiebank en ook de Kredietbank zaten beide verveeld met hun 
medewerking.  Ze hadden van bij de aanvang de uitkeringen verzorgd voor 
arbeiders die vrijwillig naar Duitsland waren vertrokken.  Hoe konden ze nu 
hun medewerking weigeren voor arbeiders die waren opgeëist90?  Bovendien 
waren de families van de opgeëiste arbeiders financieel volledig afhankelijk van 
de loonuitkeringen in Duitsland.  Dit stelde ontegenzeglijk een zwaar sociaal 
probleem.  Indien de secretarissen-generaal niet bereid waren of zich niet 
bevoegd achtten om hiervoor een oplossing te zoeken, dan zagen de 
Emissiebank en de Kredietbank zich verplicht de uitkering aan de families 
verder te verzorgen91. 
 De vraag naar zendingen Belgische bankbiljetten werd steeds groter, 
waardoor bij de Emissiebank het vermoeden rees dat niet alle bankbiljetten bij 
de Belgische arbeiders terechtkwamen92.  Alleen gehuwde mannen mochten 
om de zes maanden op verlof naar België en het waren in hoofdzaak zij die 
hun Duitse besparingen voor hun vertrek of aan de grens in Belgische 
contanten lieten omzetten.  Het was, volgens de opvatting van Cracco en 
Galopin, onmogelijk dat hierdoor het totaal van de omwisselingen zo hoog 
uitviel.  De Emissiebank besloot daarom op een hervorming aan te dringen.  
Het Militaire Bestuur gaf toe.  Volgens een omzendbrief van 26 mei 1943 
mochten de Belgische gehuwde arbeiders in Duitsland vanaf 1 juni bij het 
nemen van verlof geen geld meer omwisselen in Duitsland.  Ze konden nog 
slechts een door de Deutsche Bank uitgegeven Reisegutschein van maximum 
300 Reichsmark aankopen, die in België in alle postkantoren en bij de 
plaatselijke agentschappen van de Reichskreditkasse omwisselbaar was in 
Belgisch geld93. 
 Het nieuwe systeem verminderde de toezending van Belgische 
bankbiljetten naar Duitsland aanzienlijk, maar deed ze niet ophouden94.  Van 
een maximum van 300 miljoen Belgische frank per maand in de lente van 1943 
daalde ze naar een niveau van 100 à 125 miljoen op het einde van het jaar 95.  
Waartoe diende echter de door de Reichskreditkasse nog steeds belangrijke 
hoeveelheid toegezonden Belgische bankbiljetten, vroeg het directiecomité aan 
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het Bankaufsichtamt 96?  Hofrichter en Möckel antwoordden dat de 
verlofnemende arbeiders, vanwege de luchtaanvallen en de daaruit 
voortvloeiende chaos in heel wat Duitse steden, geen Reisegutscheine konden 
aankopen en dus trachtten hun Duitse spaargelden in Belgische contanten ter 
plaatse om te wisselen.  Ook, en dit was een tweede argument, werd het loon 
van de Belgische grensarbeiders nog steeds in Belgisch geld uitbetaald.  Ten 
slotte werden de spaargelden van Belgen, die in Duitse paramilitaire 
organisaties actief waren, nog steeds in Belgische bankbiljetten omgezet, daar 
de Kredietbank aan deze categorie Belgen weigerde diensten te verlenen97.  
Vandeputte nam geen genoegen met de uitleg.  Uiteindelijk moest Hofrichter 
bekennen dat de biljetten ook gebruikt werden om de door België 
voorbijtrekkende troepen van het Duitse leger van Belgisch geld te voorzien98.  
Dit was onaanvaardbaar.  Op 18 en 25 november had Vandeputte hierover een 
onderhoud met leden van het Bankaufsichtamt 99. 
 Vandeputte vermoedde ook dat verlofnemende arbeiders Belgische 
bankbiljetten in België bleven binnensmokkelen.  Om deze frauduleuze invoer 
te verhinderen moest de controle aan de grens worden aangescherpt.  
Vandeputte nam met dit doel contact op met het ministerie van Financiën.  De 
Belgische douanediensten weigerden echter iedere medewerking aan de grens: 
ze wilden het lot van de arbeiders niet extra bezwaren100.  Op het 
Bankaufsichtamt stelden Jost en Hofrichter zich coöperatiever op: ze 
suggereerden de toezending van bankbiljetten naar Duitsland te beperken tot 
een vast bedrag van 50 miljoen Belgische frank per maand.  Het directiecomité, 
de stichters-bankiers en alle andere beheerders gingen niet akkoord met de 
suggestie: ze waren tegen het idee van een forfaitaire betaling en meenden 
slechts nu en dan de toezending van kleinere bedragen te kunnen toelaten om 
tegemoet te komen aan de eerste argumenten van het Bankaufsichtamt.  Een 
systematische financiering van de soldijen van de voorbijtrekkende troepen 
was in ieder geval uitgesloten101.  Jost, die sinds 1 januari 1944 officieus in 
functie was als commissaris bij de Banken, trok naar Berlijn om over een 
verdere reductie van de toegezonden biljetten te onderhandelen102.  De 
regering te Berlijn hield vast aan het bedrag van 50 miljoen Belgische frank 
maar nuanceerde haar eis door de belofte dat het geld in de toekomst niet meer 
zou worden aangewend voor het financieren van de voorbijtrekkende Duitse 
troepen103. 
 In februari kwam een compromis uit de bus.  De Emissiebank zou 
voorlopig, tijdens een periode van drie maanden, bankbiljetten voor een 
bedrag van 50 miljoen naar de Reichsbank blijven toezenden.  Tegelijkertijd 
zouden de Belgen onderzoeken op welke manier de controle aan de Duits-
Belgische grens kon worden verbeterd104.  In België kwam men intussen niet 
tot een concreet voorstel, zodat na het verstrijken van de drie maanden de 
discussie opnieuw moest worden hervat.  Het Bankaufsichtamt beweerde dat het 
bedrag, dat nodig was om de zaken vlot te kunnen afhandelen, zich had 
gestabiliseerd op circa 40 miljoen Belgische frank per maand en dat het geld in 
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hoofdzaak gebruikt werd om de grensarbeiders uit te betalen.  Uiteindelijk gaf 
de Emissiebank toe105. 
 Al met al waren aanzienlijke bedragen gemoeid met de uitbetalingen in 
Belgische frank van spaargelden van arbeiders in Duitsland en Frankrijk.  Tabel 
21.1 geeft een approximatief beeld van de omvang. 

 
 

Tabel 21.1: Uitbetalingen door de Emissiebank in België van gelden 
afkomstig van arbeiders in Duitsland en Frankrijk (1940-1944) 

(in miljoenen Belgische frank) 
 
Transfers vanuit Duitsland via de Kredietbank 
 
Transfers vanuit Frankrijk via de Banque de Paris et 
des Pays-Bas 
 
Transfers vanuit Duitsland via Duitse banken in 
België (scheikundige nijverheid) 
 
Transfers rechtstreeks door de Emissiebank 
uitbetaald aan de begunstigden in België 
 
Omwisseling van Reichsmarken in België 
 
Omwisseling van Franse franken in België 
 
Uitbetaling van Reisegutscheine in België 
 

6.401 
 
 

833 
 
 

721 
 
 

415 
 

138 
 

893 
 

991 

Subtotaal 10.392 
 
Toezending van bankbiljetten naar de Reichsbank 
en de Banque de France 
 

 
 

4.985 

Eindtotaal 15.377 
 
Bron: NBB, Archief, enquête BEB: verslag van het Onderzoekscomité (uitgegeven 
tekst, 1946), deel 1, hfdst. 4, p. 137. 
 
 
De voorbereiding tot de naoorlogse geldhervorming (1943-1944) 
 
 Tijdens de bezettingsperiode wijdde de Bank al zeer vroeg haar aandacht 
aan de monetaire en financiële hervormingen, die noodzakelijk werden geacht 
om de vooroorlogse stabiliteit, zowel intern als extern, te herstellen.  In 
november 1940 vroeg gouverneur Janssen aan Dupriez, de economische 
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adviseur van de Bank, de monetaire dossiers van 1919-1926 te bestuderen en 
na te gaan welke lessen hieruit konden worden getrokken voor de toekomst.  
Dupriez was klaar met zijn verslag einde februari 1941106. 
 Janssens overlijden brak het onderzoek voorlopig af, maar in de loop 
van 1942 richtten Dupriez, Cracco, Kauch en Vincent samen een werkgroep 
op om de naoorlogse problemen van de wisselcontrole te bestuderen en om 
hierover concrete maatregelen te formuleren.  Het werd de aanzet voor een 
veel ruimer onderzoek in de Bank, dat in het begin van 1943, vermoedelijk 
onder impuls van Cracco, van start ging met als voorwerp de hele 
problematiek van het naoorlogse monetaire herstel en van de sanering der 
publieke financiën.  Ook buiten de Bank groeide eenzelfde belangstelling107.  
Galopin vroeg aan Velge, directeur van de Société coopérative d’avances et de 
prêts (CAP), om de coördinatie op zich te nemen van de verschillende 
studiegroepen die maatregelen bestudeerden om te komen tot een monetaire 
sanering en een economisch herstel na de bevrijding van het land108.  De 
nieuwe wending in de oorlogsontwikkeling en de hoop dat Europa nog in de 
loop van 1943 zou worden bevrijd, speelden zeker een rol in het versnelde 
tempo waarmee de hervormers aan het werk gingen.  De Bank was 
hoogstwaarschijnlijk via Kauch op de hoogte van analoge voorbereidingen in 
de regeringskringen te Londen109. 
 De Bank organiseerde uit veiligheidsoverwegingen haar onderzoek in 
een beperkte werkgroep.  Het Bankaufsichtamt dat circa twintig leden telde, was 
immers in de gebouwen van de Bank ondergebracht, zodat voorzichtigheid 
was geboden.  De vergaderingen vonden iedere dinsdagnamiddag plaats in de 
Bank.  Hierdoor kreeg de werkgroep de naam van Comité du Mardi.  Smeers, 
regeringscommissaris, was voorzitter.  Leden waren: Cracco (vanaf zijn 
aanhouding vervangen door Vandeputte), Kauch, Vincent, Paul Baudewyns 
(de broer van de directeur te Londen), en Dupriez.  Van buiten de Bank 
maakten E. Schreuder en F. Husson van Financiën en Franz De Voghel van de 
Bankcommissie ook deel uit van de groep110. 
 Bij gelegenheid werden andere personeelsleden van de Bank 
ingeschakeld, maar dit was eerder uitzonderlijk en slechts voor specifieke en 
tijdelijke opdrachten.  Zo werd een beroep gedaan op R. Simonis en 
A. Selleslaghs van de dienst Buitenland voor problemen betreffende de 
wisselkoers, op P. Aussems van de drukkerij voor het drukken van formulieren 
en het veilig opbergen van de dossiers.  Mejuffer Pauli, een medewerkster van 
Cracco, deed dienst als secretaresse111.  Ingenbleek vroeg aan Cracco op de 
hoogte te worden gehouden van de werkzaamheden om de resultaten ervan 
persoonlijk met Plisnier te kunnen bespreken.  In de zomer 1943 lokte hij zelfs 
een incident uit door het voorzitterschap van het comité op te eisen, maar dit 
werd van de hand gewezen112. 
 Al in maart 1943 werd het hele programma in detail uitgestippeld113.  In 
een eerste deel zou de werkgroep de problemen bestuderen die verband 
hielden met de evacuatie van het grondgebied door de bezetter, met het 
instellen van een moratorium en met de activiteiten van de banken, de beurzen 
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en dergelijke114.  In een tweede deel zou de werkgroep de institutionele 
problemen behandelen die bij de overgang van een oorlogs- naar een 
vredeseconomie normaal aan de orde zijn.  Daarbij ging men uit van de 
veronderstelling dat de bevrijding van het land en het einde van de oorlog 
zouden samenvallen.  Dit tweede deel zou gaan over de afschaffing van de 
Emissiebank en van het clearingcomité, het opnieuw creëren van een centraal 
instituut voor de wissel, de monetaire reünificatie van de regio’s Eupen-
Malmédy en van Luxemburg met België, de coördinatie van de 
werkzaamheden van de Bank en van de parastatale financiële instellingen, de 
introductie van nieuwe bankbiljetten en ten slotte het statuut van de Bank115.  
In een derde deel zou de werkgroep de problemen in verband met de 
monetaire politiek uitdiepen: de deflatiepolitiek, de wisselcontrole, de ordening 
van het kredietwezen, de monetaire verhoudingen met Belgisch-Kongo en met 
de Europese buurlanden116.  In een vierde en laatste deel zouden algemene 
economische problemen van structurele aard worden bestudeerd.  In 
december 1943 deelde Vandeputte aan het directiecomité van de Bank mee dat 
de werkzaamheden voor de eerste drie delen grotendeels achter de rug waren. 
 De werkgroep was het volkomen eens over een aantal belangrijke 
algemene principes.  De hervorming moest niet alleen vlug worden doorgezet, 
ze moest ook volledig zijn en fundamenteel.  Om dit doel te bereiken moesten 
er onmiddellijk na de bevrijding van het land een aantal strikte bewarende 
maatregelen worden getroffen.  Verder moest een nieuwe emissie 
bankbiljetten, samen met fiscale maatregelen, de oorlogsinflatie indijken.  
Iedereen ging ook akkoord dat een belasting op de oorlogswinsten moest 
worden ingesteld: de aangroei van het vermogen sinds 10 mei 1940 zou hier als 
maatstaf gelden.  Naar de mening van de werkgroep zou de opbrengst van de 
belasting echter onvoldoende zijn om de monetaire ontsporing tijdens de 
oorlog te elimineren.  Vandaar dat aanvullende fiscale maatregelen als 
noodzakelijk werden beschouwd.  Ten slotte was het voor iedereen duidelijk 
dat een wisselcontrole, zoals die door het Besluit van 17 maart 1935 was 
ingesteld geworden, opnieuw moest worden geactiveerd117. 
 Over de kwestie van de aanvullende fiscale maatregelen liepen de 
meningen uiteen.  Dupriez suggereerde, naast de bijzondere belasting op de 
oorlogswinsten, slechts één enkele aanvullende fiscale maatregel, namelijk een 
onmiddellijke monetaire belasting ter eliminatie van de oorlogsinflatie en ter 
sanering van de publieke financiën, die tegelijkertijd al een eerste bestraffing 
van de oorlogswinsten zou omvatten118.  De introductie van een nieuwe 
munteenheid (een hoogwaardige gulden) en de daarmee gepaarde gaande 
emissie van nieuwe bankbiljetten en munten zouden de gelegenheid bieden om 
tegelijkertijd een algemene monetaire belasting te heffen.  Alle bankbiljetten en 
munten, alle zichtrekeningen en daarmee gelijkgestelde rekeningen bij de 
banken en bij de postchequedienst zouden slechts voor de helft in het nieuwe 
geld worden omgezet.  De andere helft zou aan de Staat toekomen, die 
daarmee zijn schuld tegenover de Bank en tegenover de privé-banken zou 
aflossen.  Tegelijkertijd zouden alle vorderingen, inclusief de verzekeringen, de 
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spaartegoeden, de obligaties van de overheid en van de bedrijven, de 
hypothecaire en commerciële vorderingen, worden omgezet in nieuw geld tot 
75 procent van hun oorspronkelijke waarde: de overige 25 procent zou 
opnieuw aan de Staat toekomen en eveneens dienen tot aflossing van de 
schulden. 
 Dupriez meende hierdoor de geldcirculatie snel en drastisch te kunnen 
verminderen en zodoende de deflatie onmiddellijk te kunnen realiseren.  Door 
de eenvoud van de procedure werden mogelijke loopholes uitgeschakeld en werd 
de administratieve papiermolen zo miniem mogelijk gehouden.  Dupriez vond 
het voorstel ook sociaal en ethisch verantwoord, daar hij uitging van de 
veronderstelling dat het chartale en girale geld vooral in handen was van 
diegenen die van de oorlog hadden geprofiteerd.  Naar zijn opvatting hadden 
de lagere inkomens, wegens de oorlogsomstandigheden, geen geld- en 
spaarreserves meer beschikbaar en zouden dus ook niet getroffen worden door 
de monetaire belasting.  De meeste bedrijven hadden hun liquiditeiten belegd 
in andere waarden dan chartaal of giraal geld: die waarden werden slechts voor 
één vierde belast of vielen er eventueel buiten, zodat de economische activiteit 
van het land slechts minimaal door de fiscale maatregelen zou worden 
verstoord.  Het bankwezen zou trouwens, om dezelfde reden, ook in geringe 
mate worden belast, zodat voor bedrijven in tijdelijke moeilijkheden een 
kredietverlening vanuit de banksector eventueel voor een overbrugging kon 
zorgen.  Anderzijds zouden de bedrijven die zich aan economische collaboratie 
schuldig hadden gemaakt of die zich op een andere manier incorrect hadden 
verrijkt, zwaar worden getroffen door de bijzondere belasting op de 
oorlogswinsten, zodat ook in de sector van het bedrijfsleven geen echte 
ethische scheeftrekkingen zouden ontstaan. 
 Dupriezs voorstel werd door Kauch en enkele andere leden van de 
werkgroep zwaar op de korrel genomen: ‘Il est nécessaire, schreef Kauch,  que le 
sacrifice soit équitablement réparti entre les membres possédants…  (Or le projet) ne taxe 
qu’un seul élément des patrimoines, notamment les avoirs monétaires, qui sont une matière 
inégalement répartie…  Cette imputation est d’une injustice révoltante..’ 119.  Kauch en De 
Voghel kwamen daarom met een ander voorstel naar voren120.  Zij 
suggereerden een sanering in twee fasen.  Een eerste fase zou onmiddellijk na 
de bevrijding plaatsvinden en zou, als een voorlopige sanering, een bewarend 
karakter hebben.  De bankbiljetten zouden uit circulatie worden genomen en 
een nieuwe emissie zou tegelijkertijd worden gelanceerd.  Iedere inwoner zou 
tot maximum 5.000 Belgische frank - een indicatief bedrag - zijn oude in 
nieuwe biljetten kunnen omwisselen of eventueel zijn zichtrekening daartoe 
kunnen gebruiken.  Die omwisselingsoperatie zou een bedrag van 20 à 
30 miljard Belgische frank opnieuw in circulatie brengen.  De overige 
bankbiljetten en bankrekeningsaldo’s zouden worden geblokkeerd, 
uitgezonderd de bankrekeningsaldo’s die reeds op 10 mei 1940 stonden 
ingeschreven.  Het bedrag van deze deposito’s werd op 10 à 12 miljard geschat.  
Ten slotte zou de uitbetaling van schatkistcertificaten eveneens worden 
geblokkeerd. 
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 De regeling betreffende de geblokkeerde gelden, tegoeden en effecten 
zou de tweede fase van de sanering omvatten.  Ze zou worden toevertrouwd 
aan een nieuw op te richten autonome staatsinstelling: l’Office de liquidation des 
finances de guerre.  Die instelling moest de geblokkeerde bedragen uitsplitsen in 
twee gelijkwaardige onderdelen, waarvan het ene voorlopig zou worden 
geblokkeerd, het andere definitief of voor een zeer lange periode.  Het eerste 
onderdeel zou geleidelijk worden vrijgegeven, naarmate de hervatting van het 
economische leven het vereiste, het tweede onderdeel werd definitief, of voor 
zeer lange tijd, uit de omloop genomen.  Een bepaald deel ervan zou verplicht 
worden omgezet in een langlopende muntsaneringslening.  Het andere deel 
zou gebruikt kunnen worden voor het afbetalen van de bijzondere belasting op 
de oorlogswinsten en, daarna, voor het aanzuiveren van een bijzondere 
eenmalige belasting op het vermogen121.  De opbrengst van beide belastingen 
zou dienen voor het aflossen van de kortlopende overheidsschuld. 
 Het voorstel De Voghel-Kauch werd, evenzeer als Dupriezs voorstel, 
op scherpe kritiek onthaald122.  De operatie van de tweede fase zou veel te veel 
tijd in beslag nemen om doelmatig te werken, wat deels te wijten was aan de 
administratieve complexiteit van het hele opzet.  Dit was een eerste en 
belangrijkste kritische opmerking.  Zo zou bijvoorbeeld de belasting op de 
oorlogswinsten en op het vermogen berekend worden op basis van de aangroei 
van het vermogen sinds 10 mei 1940.  Dergelijk speurwerk zou jaren duren en 
de fraudeurs de nodige tijd geven om de maatregelen te omzeilen.  De huidige 
administratie beschikte immers niet over voldoende competente mankracht 
noch over de moderne uitrusting om zo'n complexe taak binnen een redelijke 
tijdsspanne tot een goed einde te brengen. 
 De bij de muntsanering aansluitende lening, zo ging het verder, 
consolideerde slechts een deel van de kortlopende schuld, zonder ze in haar 
totaliteit te elimineren.  De schulden tegenover de Bank en de privé-banken 
konden bijgevolg niet volledig worden aangezuiverd.  De oprichting van een 
autonome instelling, die de tweede hervormingsfase moest begeleiden en tot 
een goed einde brengen, werd gezien als een gevaarlijke verzwakking van de 
monetaire interventiekracht van de Bank en dus ook afgekeurd.  Sociaal was er 
ook iets mis met het plan: vorderingen werden helemaal niet belast maar wel 
het bezit van bankbiljetten en zichtrekeningen, waartoe het bezit van de 
minder gegoeden zich meestal beperkte.  Bovendien werden bij het vastleggen 
van de aangroei van het vermogen niet alle constitutieve elementen van het 
vermogen in aanmerking genomen.  In de operatie werd ook met het 
economische onderdeel niet voldoende rekening gehouden: de suggestie om 
het chartale en girale geld te blokkeren tot 70 à 75 procent van het totaal was 
een veel te drastische maatregel, die wel eens fatale gevolgen kon hebben voor 
het heropstarten van de economische activiteit.  De Voghel en Kauch zouden, 
op grond van deze kritiek, hun voorstel trachten aan te passen.  Maar zelfs dan 
lukte het hen niet de hele werkgroep achter zich te krijgen.  In het eindrapport 
zouden daarom de twee plannen, dat van Dupriez naast dat van De Voghel-
Kauch, worden voorgesteld als mogelijke alternatieven. 
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 Dupriez had ook het probleem van de naoorlogse wisselkoers grondig 
bestudeerd en legde hierover een concreet voorstel voor aan de werkgroep123.  
Hij was tot de conclusie gekomen dat de koers van de Belgische frank 
gekoppeld moest worden aan het pond sterling omdat België, na de oorlog, 
voor zijn buitenlandse handel vooral op de landen van de sterlingzone 
aangewezen zou zijn.  Een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van 
prijzen en lonen in België en Groot-Brittannië deed hem besluiten dat een 
koers van 150 Belgische frank voor het pond de koopkracht van beide munten 
in evenwicht hield.  De gesuggereerde koers impliceerde wel een devaluatie van 
de Belgische frank, die tijdens de oorlog te Londen officieel was aangehouden 
op 123 Belgische frank voor het pond. 
 Hoe de wisselcontrole moest georganiseerd worden, bleef een open 
vraag binnen de werkgroep.  Drie voorstellen werden daarom in het 
eindrapport gesuggereerd als mogelijke opties.  Een eerste voorstel suggereerde 
een eerder soepele controle door het ministerie van Economische Zaken, 
bijgestaan door het ministerie van Financiën: een regeling die in feite nauw 
aansloot bij de in 1935 getroffen maatregelen.  Een tweede voorstel stond een 
strengere controle voor via een procedure van een bijzondere Commissie voor 
de Wissel.  Een derde voorstel was nog strikter: het legde een algemeen 
invoerverbod op dat slechts door bijzondere toelatingen voor bepaalde 
transacties kon worden opgeheven. 
 Het eindrapport van de Brusselse werkgroep bevatte niet alleen de 
algemene voorstellen ter sanering van de oorlogssituatie, het sloot ook als 
bijlage teksten in voor concrete wetsontwerpen die de uitvoering van de 
voorgestelde saneringsoperatie kracht van wet moesten geven124.  Bovendien 
werd al in maart 1943 instructie gegeven aan graveur Van Paemel om een reeks 
bankbiljetten te ontwerpen.  Ook werden maatregelen getroffen om de 
drukkerij van het nodige papier te voorzien125.  Zelfs de aangifteformulieren, 
die nodig waren om de hele saneringsoperatie administratief te begeleiden, 
waren al in 1943 in het geheim op de persen van de Bank gedrukt.  Ook waren 
de aantallen per gemeente en de adressen van bestemming al vastgesteld.  
Brussel moest nog aan de beurt komen toen per vergissing de tekst van het 
formulier in een krant verscheen, wat Hofrichter vanzelfsprekend vragen deed 
stellen126.  Vandeputte was in staat de juiste toedracht van de tekst weg te 
praten, maar voorzichtigheidshalve werd het drukken stopgezet en rolden de 
Brusselse exemplaren pas onmiddellijk na de bevrijding van de persen127. 
 De in 1943 verwachte bevrijding kwam er niet.  In afwachting werd deze 
eerste reeks voorstellen en teksten met wetsontwerpen en aangifteformulieren 
opgeborgen in de kluis van de drukkerij, waartoe alleen Aussems, hoofd van de 
drukkerij, toegang had.  Na de bevrijding werd het dossier bovengehaald en 
aangevuld met voorstellen en teksten uitgewerkt tijdens de zomer 1944128.  Op 
11 september 1944 werd het door Smeers, voorzitter van de werkgroep, 
overgemaakt aan minister van Financiën Gutt op zijn kabinet te Brussel129. 
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De laatste bezettingsdagen 
 
 Het jaar 1944 stond meer dan ooit in het teken van de nakende 
bevrijding.  Sommige sceptici namen een afwachtende houding aan maar de 
meeste Belgen, ook zij die tijdens de bezetting zware verantwoordelijkheden 
hadden gedragen, keken met, wat later een verwonderlijke argeloosheid kan 
worden genoemd, naar de bevrijding van het land uit.  Zelfs Cracco, toen hij 
eind maart 1944 vernam dat zijn Belgische gevangenschap zou worden 
omgezet in een deportatie naar Duitsland, liet per brief aan Kauch weten dat 
hij zich kandidaat stelde voor een herverkiezing tot directeur in de algemene 
vergadering van aandeelhouders in augustus van dat jaar.  Mochten de Duitsers 
een veto tegen zijn kandidatuur uitspreken, dan zou het mandaat, volgens hem, 
voorlopig onbezet moeten blijven.  De regentenraad en het directiecomité 
zaten verveeld met dit verzoek, maar beslisten in juli toch geen herverkiezing 
voor te stellen.  Cracco, zo dachten zij, kon zijn mandaat toch niet 
heropnemen voor het einde van de vijandelijkheden.  Zodra het grondgebied 
bevrijd zou zijn, zouden alle bestuursleden van de Bank hun mandaat ter 
beschikking stellen.  Cracco's verzoek had dus geen enkele zin130. 
 Tijdens de zomer van 1944 werd in het directiecomité ook bijzondere 
aandacht besteed aan het gedrag van de personeelsleden tijdens de bezetting.  
Walter Ganshof-van der Meersch, die na de bevrijding auditeur-generaal voor 
het beoordelen van de collaboratie zou worden, vroeg op 27 juli vanuit 
Londen aan schatbewaarder Sontag en secretaris Basyn hem zo spoedig 
mogelijk de namen door te geven van degenen die in de Bank en de 
Emissiebank te kort waren geschoten in hun vaderlandse houding en 
gesympathiseerd hadden met de vijand.  Hij viseerde in de eerste plaats de na 
1941 in functie getreden agenten van de Bank131. 
 Hoewel alle gedachten voor honderd procent al gecentreerd waren op 
de bevrijding, moest wel rekening gehouden worden met het feit dat de 
bezetting maar over zou zijn van zodra de laatste Duitse soldaat het land had 
verlaten.  Daaraan kon ook de Emissiebank niet ontsnappen.  Ze werd nog 
tijdens de laatste dagen van de bezetting geconfronteerd met dringende 
verzoeken door Duitse instanties tot uitbetaling in contanten van hun lopende 
rekeningen132.  Op 30 augustus verzocht de Wehrmachtverrechnungskasse haar 
tegoed over te schrijven naar de rekening van de Reichskreditkasse bij de 
Emissiebank om langs die weg toch nog aan contanten te geraken.  Ook de 
Duitse aankoopdiensten en de te Brussel gevestigde Duitse banken trachtten 
hun lopende rekeningen bij de Emissiebank te verzilveren.  Het directiecomité 
besloot de uitbetalingen zoveel mogelijk op de lange baan te schuiven.  Dit 
lukte gedeeltelijk voor de Werhrmachtverrechnungskasse en ten volle voor de 
banken, maar niet voor de aankoopdiensten.  Vanaf 4 september werden alle 
uitbetalingen geschorst en sloot de Emissiebank haar deuren133.  De laatste 
vergadering van haar directiecomité vond plaats op 6 september.  Ook de Bank 
had op 4 september haar loketten gesloten.  Twee dagen voordien hadden de 
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laatste vier vertegenwoordigers van het Bankaufsichtamt, Jost, Hoppe, von 
Mittelstädt en Prack, de stad verlaten134.  Brussel werd bevrijd op 4 september. 
 De eerste dagen die op de bevrijding volgden waren een mix van 
onvoorstelbare opluchting, van grote verwachtingen en ook van onzekerheid.  
De Bank wachtte op instructies van de regering: hoe moest het met de 
geldcirculatie?  De Bank handhaafde voorlopig haar weigering om biljetten van 
het publiek in ontvangst te nemen, uitgezonderd voor afbetaling van 
schulden135. 
 Goffin besloot vanaf dat moment niet meer als gouverneur van de Bank 
op te treden.  Hij zou bijgevolg geen documenten van de Bank meer 
ondertekenen.  Wel zou hij nog de vergaderingen van de Bank voorzitten voor 
het oplossen van dringende aangelegenheden.  Aan de beslissingen zou hij 
echter niet meer deelnemen136.  Intussen trad Ingenbleek opnieuw op de 
voorgrond.  Nu Goffin over geen enkele bevoegdheid meer beschikte, 
beschouwde hij zichzelf als het enige directielid van de Bank dat de nodige 
connecties met Londen had om het contact met de uit Londen terugkerende 
Belgische regering op te vangen137.  Hij zag zichzelf als de verpersoonlijking 
van de noodzakelijke continuïteit. 
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Noten hoofdstuk 21 
 
1  Nog toen Cracco verantwoordelijk was voor de clearing had een klacht over onvoldoende 

Duitse informatie aanleiding gegeven tot zo'n heftige discussie dat Hofrichter de zaal 
woedend had verlaten (NBB, Archief, SD, 21, clearing, dossier 8.11.11/32: application de 
l’avis du 24 février et divers (BR BEB, 03.03.1943) en brief Hofrichter aan Goffin, 
03.03.1943).  Later, na Cracco's aanhouding, had ook Vandeputte het geregeld aan de stok 
met de leden van het Bankaufsichtamt over deze aangelegenheid. 

2  Voor een algemeen overzicht: NBB, Archief, SD, 23, clearing, dossier 8.11.13/16: paiement 
des réquisitions de l’occupant. 

3  Deze certificaten werden vrij snel ingetrokken en vervangen door schatkistcertificaten à 
1 procent op vijf jaar. 

4  Vandeputte was hierover zeer wantrouwig.  Hij had een vermoeden dat de transactie in feite 
geen koop-verkoop was, maar een opeising.  Dus schoof hij de uitbetaling naar het 
ministerie van Financiën door en verzocht de uitbetaling te vereffenen met 
schatkistcertificaten (NBB, Archief, DC BEB, 16.12.1943; NBB, Archief, SD, 23, clearing, 
dossier 8.11.13/16: réquisitions, divers, textiles, 03.03.1944). 

5  BZ, fonds OB, dossier 26: brief Goffin aan Leemans, 15.04.1943; BZ, fonds OB, dossier 27: 
brief Leemans aan von Falkenhausen, 23.10.1943. 

6  NBB, Archief, BR BEB, 17.05.1944. 
7  NBB, Archief, AR, 16.12.1942. 
8  Cornu, L'or monétaire au vingtième siècle, pp. 182-184. 
9  De maatregel sloeg niet alleen op de Engelse ponden, maar ook op de Zuid-Afrikaanse, de 

Palestijnse en de Egyptische ponden. 
10  Waarom pas nu de Britse en andere ponden werden opgeëist is niet duidelijk: waren ze in 

1940 niet opgeëist omdat de bezetter dacht, na de verovering van Engeland, over voldoende 
ponden te kunnen beschikken?  Of had het eerder te maken met de inconvertibiliteit van de 
ponden?  Die laatste handicap gold nog steeds in 1943 maar intussen was er een parallelle 
markt in ponden ontstaan en hoopten de Duitsers wellicht de ponden daar te kunnen 
verhandelen. 

11  NBB, Archief, SD, enquête BEB, dossier 1-2, d: brief Emissiebank aan klanten en banken, 
27.03.1943. 

12  NBB, Archief, SD, enquête BEB, dossier 1-2, d: brief Onafhankelijkheidsfront (juridische 
afdeling) aan Emissiebank, 14.04.1943. 

13  ARA, fonds SG, directie, BEB, dossier 22: note ’réquisition d’or et de devises’, annex 3. 
14  De ordonnantie verscheen in het Verordnungsblatt van 13.07.1943. 
15  ARA, fonds SG, directie, BEB, dossier 22: note ’réquisition d’or et de devises’, annex 3. 
16  De ordonnantie verscheen in het Verordnungsblatt van 09.08.1943. 
17  NBB, Archief, DC BEB, 17.09.1943. 
18  ARA, fonds SG, directie, BEB, dossier 22: note ’réquisition d’or et de devises’, annex 3. 
19  NBB, Archief, SD, clearing, dossier 8.11.13/14 bis: entretien au commissariat allemand, 

08.08.1944. 
20  Klemm, German Economic Policies in Belgium from 1940 to 1944, pp. 271-272, 283-313. 
21  De Bankcommissie had onlangs een instructie aan de Belgische banken doorgegeven om 

hun eigen middelen aan te passen aan de verhogingen van de deposito’s.  De Duitse banken 
in België profiteerden van die instructie - die in feite niet voor hen gold - om hun kapitaal 
eveneens te verhogen: NBB, Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.12/7: réunion des 
banquiers fondateurs, 13.12.1943.  De kwestie zou niet tot moeilijkheden leiden, daar de 
Westbank en de Continental Bank meedeelden dat ze de gestorte bedragen onmiddellijk na 
de kapitaalsverhoging naar Duitsland zouden retourneren, terwijl de Hansabank toezegde 
het bedrag in schatkistcertificaten te beleggen.  (NBB, Archief, DC BEB, 14.12.1943; NBB, 
Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.12/7: réunion du comité du clearing, 17.12.1943). 
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22  NBB, Archief, DC BEB, 08.11.1943. 
23  NBB, Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.11/7: brief Reeder aan Plisnier, 30.11.1943. 
24  NBB, Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.12/7: réunion du comité du clearing, 

17.12.1943; réunion des banquiers fondateurs, 20.12.1943; réunion du comité du clearing, 
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13.12.1943; NBB, Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.12/6: réunion des banquiers 
fondateurs, 04.01.1944. 

26  Vandeputte tijdens een vergadering van het directiecomité van de Emissiebank: ‘En vertu des 
lois de septembre 1939 et de mai 1940, les secrétaires généraux ont reçu une compétence très étendue en 
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de andere beheerders waren duidelijk genuanceerder.  Volgens Galopin oefende de 
secretaris-generaal slechts een indirect gezag uit over de Emissiebank: hij kon zijn vetorecht 
laten gelden op het leveren van bankbiljetten door de Bank aan de Emissiebank en hij kon 
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nota van de dienst Geschillen (NBB, Archief, SD, 22bis, clearing, dossier 8.11.13/13: 
rapports avec le secrétaire général du Ministère des Finances, nota 07.02.1944). 
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Ministère des Finances, brief Plisnier aan Goffin, 22.01.1944. 
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30  NBB, Archief, SD, 24, clearing, dossier 8.11.14/19: Betriebsmittel, vergadering op het 
Bankaufsichtamt, 10.02.1944; onderhoud Vandeputte-Plisnier, 03.03.1944. 
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32  NBB, Archief, DC BEB, 24.03.1944. 
33  Reeds op 4 januari 1944 had Vandeputte tijdens een vergadering van de stichters-bankiers 

verklaard dat het samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen liet uitschijnen dat 
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karakter (NBB, Archief, SD, 23, clearing, dossier 8.12.12/6, réunion des banquiers 
fondateurs, 04.01.1944).  Galopin had kort voor zijn dood hierop gereageerd: in een 
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sekwester, zoals de FN-wapenfabriek te Herstal, te vermijden (NBB, archief, SD, clearing, 
dossier 8.11.13/18: brief Galopin aan Vandeputte, 11.02.1944). 

34  NBB, Archief, SD, 22, clearing, dossier 8.11.12/11ter: contingent des 6 millions de 
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Hoofdstuk 22 
 

HET  NAOORLOGSE  BELGIË  TE  LONDEN  VOORBEREID 
(1943-1944) 

 
 
 
 Voorstel van A. Baudewyns om Theunis, Van Zeeland en Ansiaux 
 naar Washington te sturen voor onderhandelingen over wisselkoers. 
 Van der Straeten: ‘Vous savez que Van Zeeland est absolument démonétisé 
 à Washington ’.  Theunis: ‘Cela prouve le danger de (vouloir) dévaluer la monnaie: 
 on finit par attraper la maladie ’ 
 (Theunis aan Ansiaux, 30.04.1943) 
 
 
 
 
Oprichting en start van de CEPAG (1941-1942) 
 
 Voor de oorlog al heerste er in de Belgische publieke opinie een 
wijdverspreide indruk dat de parlementaire democratie van het land niet meer 
optimaal werkte.  Hierbij aansluitend had de regering-Van Zeeland en de Man 
in 1935 een commissie in het leven geroepen met als opdracht het probleem 
van de herstructurering van de staatsinstellingen te bestuderen en concrete 
voorstellen dienaangaande te formuleren.  Het naderen en vooral het uitbreken 
van de oorlog hadden andere prioriteiten op de voorgrond geschoven zodat de 
werkzaamheden van de commissie zonder merkbaar resultaat waren gebleven. 
 In de late herfst van 1940, toen het voor iedereen duidelijk werd dat de 
Duitsers de slag om Engeland hadden verloren en de hoop groeide dat de 
geallieerden de eindoverwinning zouden behalen, oordeelde de Belgische 
regering te Londen het noodzakelijk de studie van de herstructurering van de 
staatsinstellingen te hervatten.  Behalve aan de hervorming van het staatsbestel 
dacht ze ook aan een blauwdruk voor een nieuw sociaal-economisch systeem.  
Hierdoor zouden eerst de ontwrichtingen van de bezetting worden 
geëlimineerd en, belangrijker nog, België zou door een diepgaande analyse van 
de maatschappelijke problemen uitgerust zijn om de uitdagingen van de 
naoorlogse democratie doelmatig op te vangen. 
 Vanaf november 1940 doken in de correspondentie tussen Spaak en 
Van Zeeland verwijzingen op naar de oprichting van een commissie die de 
economische en politieke reconstructie van het naoorlogse België ter studie 
zou nemen1.  Toevallig waren deze verwijzingen niet, want rond diezelfde tijd 
hadden drie vooraanstaande Belgische socialisten, die naar Londen waren 
gevlucht, Max Buset, Louis de Brouckère en Jef Rens, samen het plan opgevat 
om een Commission belge pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre (CEPAG) op te 
richten, waarin de terugkeer van de regering na de bevrijding van het land 
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grondig zou worden voorbereid.  Begin januari 1941 stelde Rens, op verzoek 
van de twee andere initiatiefnemers, een nota op, bestemd voor de regering, 
waarin hij concreet de doelstellingen van de voorgestelde commissie naar 
voren bracht.  Planistische en etatistische ideeën uit het gedachtegoed van 
Hendrik De Man en Paul Van Zeeland waren duidelijk aanwezig, maar ook de 
nieuwe theorieën van de Engelse economist John Maynard Keynes hadden 
hun invloed niet gemist2. 
 Spaak en Van Zeeland gingen vanzelfsprekend akkoord met de 
oprichting van een dergelijke commissie.  Van Zeeland, zelf meer thuis in de 
Verenigde Staten dan in Engeland, was van oordeel dat de commissie het best 
zou functioneren in de Verenigde Staten.  Hij had argumenten te over: daar lag 
de informatie voor het grijpen over de werking van een moderne economie, 
daar kon aansluiting gevonden worden bij de meest geavanceerde knowhow en 
vooral daar zou de hulp vandaan komen om België na de oorlog herop te 
bouwen3. 
 In januari 1941 verwees Gutt, in een brief aan Theunis, naar de 
gesprekken binnen de regering over de oprichting van een commissie, zoals 
Rens en zijn collega’s hadden gesuggereerd.  Zoals te verwachten, wenste Gutt 
de zetel ervan per se gevestigd te zien in Londen, onder zijn controle.  Hij 
suggereerde de in Londen residerende Jef Rens als de ideale man om die 
commissie te leiden4.  Spaak hield echter vast aan de aanstelling van Van 
Zeeland tot voorzitter en haalde zijn slag thuis.  Het alternatief was immers het 
opnemen van Van Zeeland in de regering te Londen, wat Gutt kost wat kost 
wilde vermijden5.  In feite trok Gutt toch aan het langste eind.  De zetel van de 
CEPAG werd te Londen gevestigd.  Haar werkzaamheden zouden bijgevolg 
onder Gutts toezicht blijven.  Voorts zou de CEPAG slechts fungeren als een 
consultatief orgaan van de regering.  Ten slotte werd Jef Rens, als secretaris-
generaal, de feitelijke leider en bezieler van de Commissie. 
 Gutt maakte gebruik van zijn reis naar de Verenigde Staten in de lente 
van 1941 om Van Zeeland het voorzitterschap van de CEPAG, en van het 
Centrale Comité ervan, aan te bieden.  Van Zeeland aanvaardde pas, toen het 
hem duidelijk werd dat er van een deelname aan de regering te Londen voor 
hem geen sprake meer was, hoezeer Spaak zich hiervoor ook had ingespannen.  
Op 27 juni arriveerde Van Zeeland vanuit de Verenigde Staten te Londen om 
er de installatie van de CEPAG bij te wonen6.  Er werden zeven secties 
opgericht, namelijk buitenlandse politiek, staatshervorming, economie, 
onderwijs, sociale aangelegenheden, koloniale kwesties en wederopbouw.  Op 
aandringen van Van Zeeland werd ook een afdeling te New York gesticht.  Die 
ging pas in oktober 1941 van start, na Van Zeelands terugkeer naar de 
Verenigde Staten.  De New Yorkse afdeling zou nuttig werk leveren en talrijke 
informatieve nota’s over de Amerikaanse economie naar Londen doorsturen, 
maar ze verwierf nooit enige politieke invloed7. 
 De sectie economie hield haar eerste vergadering te Londen op 16 juli 
1941, onder voorzitterschap van Van Zeeland.  Bij die gelegenheid werd ze in 
vier werkgroepen uitgesplitst, namelijk voor het behandelen van de 
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vraagstukken ‘staatstoezicht op het economische leven’, ‘industriële 
herstructurering’, ‘verhouding industrie-wetenschap’ en ‘internationale 
economische betrekkingen’.  Baudewyns werd voorzitter van die laatste 
werkgroep, waarvan onder andere ook Van Zeeland en Ansiaux deel 
uitmaakten8.  Al tijdens de eerste bijeenkomsten van de werkgroep kwam de 
naoorlogse wisselkoers van de Belgische frank als een centraal probleem aan de 
orde.  Baudewyns werd verzocht een discussienota hieromtrent op te stellen.  
Half oktober 1941 werd de nota in de sectie economie besproken en 
bijgewerkt9. 
 Baudewyns’ werkstuk onderschreef wel een aantal monetaire 
opvattingen van Van Zeeland, maar nam er op een aantal essentiële punten 
duidelijk afstand van.  Zoveel afstand zelfs, dat het Van Zeeland helemaal niet 
zinde.  Baudewyns maakte er in een brief aan zijn zoon allusie op en zag het als 
de reden waarom Van Zeeland, als voorzitter van de sectie economie, 
verzuimde Baudewyns’ tweede, bijgewerkte versie naar de andere leden van de 
sectie door te sturen10.  Van Zeeland vertrok trouwens kort daarop naar de 
Verenigde Staten en nam bijgevolg tijdens de eerstvolgende maanden niet meer 
aan de discussies van de werkgroep deel.  Ook Ansiaux was aanvankelijk niet 
nauw betrokken bij de voorbereiding en opstelling van Baudewyns’ eerste 
nota’s.  Hij was nog steeds druk bezig met het organiseren van een financiële 
administratie te Londen voor minister Gutt in het regeringsgebouw aan de 
Eaton Place, zodat hij weinig aandacht kon vrijmaken voor de Bank.  Dit 
veranderde in het voorjaar van 1942.  Vanaf dat ogenblik werd hij ook meer 
betrokken bij de werkzaamheden van de werkgroep11. 
 
De Bank neemt het voortouw: het ontwerp-Baudewyns 
 
 In december 1941 had Baudewyns zijn eerste syntheserapport klaar: 
rapport préliminaire sur le problème du change 12.  Hierin werd aangetoond dat het 
probleem van de wisselkoers al onmiddellijk na de bevrijding van het land zou 
optreden.  Een bevredigende oplossing was slechts mogelijk indien een kordaat 
en snel optreden van de regering een einde zou maken aan de monetaire chaos 
van de oorlogsperiode.  In tegenstelling tot wat na de Eerste Wereldoorlog was 
gebeurd, veronderstelde dit een onmiddellijke sterilisatie van de geldomloop.  
Zo'n drastische ingreep zou de interne prijzen op een aanvaardbaar peil 
stabiliseren, zodat een scherpe devaluatie van de frank tegenover het goud en 
tegenover de belangrijkste reservemunten van de wereld kon worden 
vermeden. 
 De wisselkoers van de Belgische frank, vervolgde het rapport, zou ook 
moeten bepaald worden op grond van de prijzen in het buitenland, vooral in 
functie van het prijspeil in de sterling- en dollarzone.  Hoe het prijspeil zich in 
deze dominerende monetaire zones zou ontwikkelen kon niet met zekerheid 
worden voorspeld.  Het bepalen van een definitieve Belgische wisselkoers 
moest bijgevolg worden uitgesteld tot na de bevrijding, omdat het pas dan 
mogelijk zou zijn een vergelijking te maken met het prijspeil in de sterling- en 
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dollarzone.  Een niet te verwaarlozen factor was vanzelfsprekend de 
onderlinge stabiliteit van het pond en de dollar.  Na het beëindigen van de 
vijandelijkheden zou ook een tijdlang een strikte wisselcontrole aangehouden 
moeten worden en wel zolang het interne en externe prijspeil niet 
gestabiliseerd was.  Deze controle mocht evenwel geen belemmering 
betekenen voor het vlot hervatten van Belgiës buitenlandse handel en voor de 
liberalisering van de handelsbetrekkingen in het algemeen. 
 Gustave Joassart, de vooroorlogse directeur van de wapenfabrieken FN 
te Herstal, die in november 1941 uit België naar Londen was overgekomen13 
en in de Commissie lid werd van de sectie economie, toonde een bijzondere 
belangstelling voor Baudewyns’ rapport.  Hij kwam Baudewyns, na ontvangst 
van het werkstuk, persoonlijk opzoeken om hem te feliciteren en om nog wat 
dieper in te gaan op sommige aspecten van het rapport.  Hij was vooral onder 
de indruk van Baudewyns’ concrete aanpak, in tegenstelling tot de holle 
redevoeringen tijdens de meeste vergaderingen van de CEPAG14.  Hij vond in 
Baudewyns’ rapport meer substantie dan in de andere tot hiertoe 
gepresenteerde nota’s en rapporten15. 
 De sectie economie vroeg aan de werkgroep het rapport van Baudewyns 
verder uit te werken tot een alomvattend pakket van maatregelen om de 
monetaire en financiële ordening na de bevrijding te begeleiden.  Terwijl 
Baudewyns de tekst herwerkte kwam Van Zeeland, de voorzitter van de 
CEPAG, uit de Verenigde Staten te Londen aan.  Hij had een eerste 
onderhoud met Baudewyns op 10 februari 1942, en ook nog daarna, maar 
beiden zaten duidelijk niet op dezelfde golflengte, zodat uit hun contacten 
weinig constructiefs groeide16.  Begin maart hadden meer diepgaande 
gesprekken tussen beiden plaats, onder meer in aanwezigheid van Siepmann, 
een directeur van de Bank of England.  Hieruit bleek eens te meer dat hun 
standpunten te ver uit elkaar lagen om zelfs door een open discussie overbrugd 
te kunnen worden17. 
 Op 20 maart 1942 was Baudewyns klaar met zijn tekst en overhandigde 
hem aan voorzitter Van Zeeland als een voorbereidend ontwerp.  Hij stuurde 
ook een kopie naar Theunis, Gutt en Ansiaux, voor het geval hij een steuntje 
in de rug nodig had18.  Hij wist immers dat zij achter zijn ideeën stonden.  Hoe 
de reactie van Van Zeeland zou zijn, wachtte Baudewyns echter met het nodige 
wantrouwen af19.  Baudewyns ging in zijn uitgewerkte tekst uit van het vorige 
rapport over de wisselkoers, waarin hij had gepleit voor een zo beperkt 
mogelijke waardevermindering van de Belgische frank ten aanzien van de 
dollar en van het pond.  Los van de gefundeerde argumenten, gepuurd uit de 
heersende situatie, was Baudewyns’ standpunt ook beheerst door de 
traumatische ervaring van Belgiës monetaire ontwikkeling na de Eerste 
Wereldoorlog.  Wegens de lakse politiek van de regering in het begin van de 
jaren twintig was de koers van de Belgische frank op de buitenlandse 
wisselmarkten in elkaar gestort en werd hij in 1926 gestabiliseerd op één vijfde 
van zijn vooroorlogse waarde, zowel ten aanzien van het goud als ten aanzien 
van het Engelse pond.  Een dergelijke catastrofe moest tot elke prijs worden 
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vermeden.  Een beperkte devaluatie impliceerde evenwel dat het hele 
monetaire herstel na de oorlog, inclusief de sanering van de interne 
geldcirculatie, hierop moest worden afgesteld. 
 In een eerste hoofdstuk formuleerde Baudewyns voorstellen tot het 
wegwerken van de uit de hand gelopen geldhoeveelheid.  Alle bankbiljetten 
met een waarde van meer dan 100 Belgische frank - eventueel van meer dan 
50 Belgische frank - zouden binnen drie dagen moeten worden ingeleverd bij 
een bank of bij de Postchequedienst en zouden uit circulatie worden genomen.  
De waarde van de ingeleverde biljetten zou worden omgezet in tegoeden op 
een zichtrekening, die, samen met de al bestaande zichtrekeningen, voor een 
deel zouden worden geconsolideerd in niet verhandelbare en door de banken 
te bewaren staatsrenten.  Alle zichtrekeningen tot een bedrag van 
50.000 Belgische frank per gezinshoofd of per rechtspersoon en ook de 
rekeningen van banken en bankiers zouden vrijgesteld worden.  Vergde de 
interne economische activiteit meer middelen, dan zou het percentage van 
consolidatie worden aangepast.  Over de vrijgestelde rekeningen en over het 
niet-geconsolideerde deel van de andere rekeningen zou in principe vrij 
kunnen worden beschikt.  Hiertoe zouden nieuwe biljetten worden uitgegeven.  
Om oppotting van deze biljetten te vermijden zouden alle schulden boven 
5.000 Belgische frank verplicht moeten worden aangezuiverd door middel van 
cheques of overschrijvingen. 
 Volgens het voorstel-Baudewyns kon de regering toestemming verlenen 
om de staatsrenten te gebruiken voor de afbetaling van belastingen op de 
oorlogswinsten.  Ook zouden de staatsrenten eventueel kunnen dienen als 
waarborg voor het verkrijgen van krediet bij de banken.  Hiervoor zou echter 
de toestemming nodig zijn van een op te richten Office du Crédit, waarvan het 
beheer aan de Nationale Bank moest worden toevertrouwd.  Die toestemming 
zou in principe ook gelden voor alle andere belangrijke kredieten die de privé-
banken en privé-bankiers aan hun klanten wilden verstrekken.  
Vanzelfsprekend zou dit veto-recht van de Office du Crédit met soepelheid 
moeten worden gehanteerd.  Het zou de Bank de mogelijkheid geven om de 
vooroorlogse misbruiken van het kaskrediet tegen te gaan en het wisselkrediet, 
met daaraan verbonden het herdisconto bij de Bank, in ere te herstellen.  Een 
analoge controle zou worden ingesteld op internationale kapitaalbewegingen 
en op de in- en uitvoer van goederen en diensten.  Een op te richten Institut de 
l’Echange et du Commerce Extérieur zou die controle op zich nemen. 
 De opbrengsten afkomstig uit de bijzondere belastingen op de 
oorlogswinsten en uit de herwaardering van de goudreserve van de Bank, 
moesten samen met de consolidatie van de bankrekeningen worden 
aangewend om de massa kortlopende staatsschulden bij de banken en bij het 
publiek weg te werken en om de schuld van de overheid bij de Bank aan te 
zuiveren.  Om het interne prijsniveau laag te houden moest de rantsoenering 
van de verbruiksgoederen nog een tijd lang gehandhaafd blijven.  Voor de 
levensnoodzakelijke goederen moest ze echter versoepeld worden als een 
tegemoetkoming voor de geleden oorlogsontberingen. 
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 Het fixeren van de naoorlogse wisselkoers was voor Baudewyns de crux 
van zijn hele plan.  Werden de in België geldende oorlogsprijzen in consideratie 
genomen, dan was de Belgische frank wel degelijk in gevaar.  Indien men 
echter de overtollige geldcirculatie kon wegwerken, het krediet aan een strenge 
controle onderwerpen, het prijsniveau in bedwang houden en de 
overheidsfinanciën saneren, dan zou een ‘beperkte’ devaluatie van de Belgische 
frank, waarvan Baudewyns een voorstander was, kunnen volstaan en zou de 
koopkracht van lonen en salarissen niet al te sterk worden aangetast.  Maar het 
vaststellen van de wisselkoers zou ook rekening moeten houden met de 
concurrentiekracht van de frank op de wereldmarkt in termen van het Engelse 
pond en van de Amerikaanse dollar.  Hier was het afwachten hoe de 
koopkracht van beide munten zou evolueren.  Vandaar Baudewyns’ suggestie 
om voorzichtigheidshalve een ‘voorlopige’ wisselkoers naar voren te schuiven.  
Eén monetaire aangelegenheid kon echter nu al worden geregeld.  De eenheid 
van de Belgische en Kongolese frank, zoals die voor de oorlog van kracht was, 
moest na de oorlog worden hersteld: ‘L’apport du Congo en or et matières premières 
constituait avant la guerre un élément important de l’équilibre de notre balance des comptes.  
Cette contribution à notre actif commercial sera plus nécessaire encore après les hostilités pour 
assurer le succès de notre redressement économique.  Ce ne sera, du reste, qu’un rendu pour 
un prêté ’. 
 
Baudewyns’ voorstel wordt het plan-Gutt 
 
 Als voorzitter was het Van Zeelands taak het ontwerp van Baudewyns 
en de discussies, die hieromtrent binnen de werkgroep waren gevoerd, te 
bundelen in een synthese, die zou voorgelegd worden aan de leden van de 
CEPAG, samen met andere voorstellen over economische structuur-
hervormingen.  Nadat Van Zeeland zijn syntheserapport had opgesteld, 
overhandigde hij het in april 1942 rechtstreeks aan eerste minister Pierlot, 
zonder het te laten circuleren, zoals gebruikelijk was, onder de leden van de 
werkgroep en van de sectie.  Het werd dus zonder commentaar van de 
medewerkers opgenomen in het Tweede Algemeen Rapport van de CEPAG20. 
 In zijn rapport had Van Zeeland bepaalde onderdelen van het voorstel-
Baudewyns bijna integraal overgenomen; andere had hij volledig omgebogen 
naar zijn eigen visie.  Baudewyns had in zijn ontwerp gesuggereerd dat de 
Belgische frank zo dicht mogelijk moest aansluiten bij zijn vooroorlogse 
wisselkoers en dat de geldcirculatie en het prijsniveau in het teken van die optie 
moesten worden aangepast.  Van Zeeland negeerde dit standpunt en verving 
het door een eigen idee: de naoorlogse wisselkoers van de frank moest zo dicht 
mogelijk aansluiten bij het gemiddelde prijsniveau op het ogenblik van de 
bevrijding.  Van Zeeland had een methode uitgewerkt om dit niveau te 
berekenen.  Bij het volgen van deze strategie zou de naoorlogse wisselkoers 
van de frank onmiddellijk geïntegreerd worden in een realistische 
prijsomgeving, zodat een ‘deflatoire’ ontwikkeling kon worden vermeden. 
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 Om het gevaar van een, naoorlogse, inflatie tegen te gaan, nam Van 
Zeeland het voorstel-Baudewyns zo goed als volledig over.  Slechts enkele 
detailkwesties werden veranderd.  Zo werd de inleveringstermijn van de oude 
biljetten van drie op acht dagen gebracht.  De opvraging van deposito’s werd 
beperkt tot 20 procent van de zichtrekeningen met een maximum van 
10.000 frank per maand, behalve voor het uitbetalen van lonen.  Voorts werd 
de controle op de activiteiten van de banken en Beurzen extra verscherpt en 
werden hiervoor twee instellingen voorzien in de plaats van één.  Volgens Van 
Zeeland moesten de investeringen en kredietverleningen op lange termijn 
onderworpen worden aan het toezicht van een Office des investissements, de 
kortlopende kredietverleningen aan het toezicht van een Office du contrôle des 
banques, beide door de Bank te beheren.  De Bank, van haar kant, moest meer 
in het staatsapparaat worden geïntegreerd.  Ze moest een politiek voeren van 
soepel en goedkoop krediet om het economische herstel en de volledige 
werkgelegenheid te bevorderen.  Dit was een idee dat ook bij Baudewyns was 
terug te vinden, maar naar Van Zeelands opvatting moest die politiek hand in 
hand gaan met de strategie van het Office central de coordination économique, een 
instelling die onder toezicht stond van de regering.  Diezelfde uitgesproken 
planistische en etatistische inspiratie kwam nog meer naar voren in de andere 
hoofdstukken van Van Zeeland, die handelden over de algemene economie.  
‘La liberté organisée’ moest na de oorlog de leidraad worden van de economische 
bedrijvigheid in het land21. 
 Inzake fiscaliteit nam Van Zeeland de basisideeën van Baudewyns over.  
Wel werkte hij de voorstellen tot consolidering van de vlottende schuld en tot 
sanering van de vooroorlogse binnen- en buitenlandse overheidsschuld verder 
uit.  Voorts voorspelde hij dat, ruw geschat, het te consolideren deel van de 
zichtrekeningen circa één derde van het totaal van de schuld zou bedragen.  
Ten slotte duidde Van Zeeland nog enkele fiscale alternatieven aan, die werden 
gesuggereerd door een minderheid van de werkgroep, vooral door de 
Brouckère: de gedeeltelijke omzetting van de zichtrekeningen in staatsrenten 
zou, naar die opvatting, moeten vervangen worden door een verplichte lening 
op basis van het totale vermogen of, beter nog, door een belasting op het 
totale vermogen van de bevolking22. 
 Gutt was niet te spreken over het rapport-Van Zeeland23.  Tijdens de 
kabinetsraad van 27 mei zei Gutt dat hij voor 90 procent akkoord kon gaan 
met de voorstellen betreffende de monetaire sanering onmiddellijk na de 
bevrijding, maar dat hij zich niet kon vinden in de voorstellen tot 
structuurhervorming, ‘qui… constituent à ses yeux une évolution trop marquée vers 
l’étatisme ’.  Naar Theunis schreef hij: ‘je me méfie de ce rapport ’ 24.  Theunis zelf 
reageerde nog negatiever.  Wellicht verkeerde hij aanvankelijk in de waan dat 
het rapport een werkstuk van Baudewyns was, daar het opstellen van een 
voorbereidend ontwerp aan Baudewyns was gevraagd geweest.  Al op 5 mei 
liet Theunis aan Gutt weten dat hij het rapport volledig afkeurde: ‘Baudewyns est 
un sot...c’est du Van Zeelandisme pur..’ 25.  Tijdens de volgende weken zou 
Theunis, iets genuanceerder, terugkomen op het rapport.  Hij schreef onder 
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andere naar Baudewyns: ‘Je suis adversaire de l’étatisme, mais la guerre c’est l’étatisme, 
et l’après-guerre rendra l’étatisme nécessaire pendant quelque temps… pourvu que cet 
étatisme ne dure que quelque temps’ 26. 
 De reacties weerspiegelen de tegenstelling tussen de economische 
opvattingen van Theunis en Gutt en die van Van Zeeland.  Voor de 
eerstgenoemden primeerden de kortlopende monetaire maatregelen boven de 
langlopende economische structuurhervormingen, de monetaire maatregelen 
kregen voorrang op de economische politiek.  Naar hun overtuiging zouden, 
onmiddellijk na de oorlog, monetaire maatregelen volstaan om bij het 
geleidelijke herstel van een open, liberale markteconomie stabiele wisselkoersen 
en stabiele prijzen te waarborgen.  Binnen deze context zou de sociaal-
economische vooruitgang zich harmonieus weten te ontplooien.  Hun model 
was ‘la belle époque’ van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.  
Van Zeeland daartegenover was overtuigd dat dit economische model 
voorbijgestreefd was.  De nationale en internationale economie was zo 
complex geworden, het sociale klimaat zo grondig gewijzigd, dat 
structuurhervormingen dringend nodig waren.  De overheid moest sterker op 
de voorgrond treden, ze moest de sociaal-economische bedrijvigheid van het 
land planmatig ordenen, de activiteiten van de economische subjecten 
coördineren en creatief deelnemen aan een internationale samenwerking om 
een evenwichtige economische ontwikkeling en een rechtvaardige inkomens-
verdeling te verzekeren.  De monetaire maatregelen moesten, in dit perspectief 
gezien, geen prioriteit op zich vormen maar de langlopende structuur-
hervormingen onderbouwen. 
 Joassart, die regelmatig met Gutt in contact kwam en inzage had 
gekregen in het rapport, kwam op 11 mei Baudewyns opzoeken.  Zowel Gutt 
als hijzelf konden het niet hebben, volgens Joassart, dat Van Zeeland de 
organisatorische elementen van Baudewyns’ voorstel, zonder verwijzing naar 
de auteur, zo goed als volledig had overgenomen, en meer nog, dat hij het 
voorstel zo had omgebogen dat het cruciale uitgangspunt betreffende de 
wisselkoers en de monetaire implicaties ervan niet meer de opvattingen van 
Baudewyns, van de werkgroep en van de sectie weerspiegelden, maar 
uitsluitend Van Zeelands persoonlijke opvatting27.  Er werd dan ook gezocht 
om binnen de CEPAG de invloed van Van Zeeland in te perken. 
 Een reorganisatie van de sectie economie werd overwogen en wel zo dat 
de te algemene en te planistisch geïnspireerde rapporten van de CEPAG het 
veld zouden ruimen voor studies die nauwer aansloten bij de strategieën 
voorgestaan door de regering.  Een zevental Comités d’Application werden 
opgericht, met een beperkt aantal door de regering geselecteerde leden.  Hun 
opdracht was voornamelijk de algemene rapporten, onder regeringscontrole, in 
een concrete vorm te gieten.  In dit kader besloot de regering op 27 mei 1942, 
op voorstel van Gutt, ook een Comité d’Application op te richten ‘pour mettre en 
musique la partie économique du rapport Van Zeeland ’.  Joassart werd benoemd tot 
voorzitter van het comité, vandaar dat het de geschiedenis is ingegaan als het 
‘Comité-Joassart’.  De leden waren: Baudewyns, Ansiaux, Rens, oud-minister 
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Raoul Richard, en ten slotte René Boël, die vanaf 1941 economische raadgever 
van Gutt was geworden.  Er was geen plaats voorzien voor Van Zeeland28. 
 Joassart had al op 28 mei aan Baudewyns toevertrouwd dat hij volledig 
achter zijn saneringsplan stond en dat hij de ideeën van Van Zeeland over de 
wisselkoers en de implicaties ervan voor de monetaire hervorming  niet kon 
onderschrijven.  Ansiaux was vanaf het begin voorstander van het plan-
Baudewyns, dat hij beschouwde als een plan van de Bank.  Op 1 juni had ook 
Gutt zich definitief gunstig uitgelaten over Baudewyns’ oorspronkelijke 
ontwerp.  Gutt deelde vooral Baudewyns’ opinie dat er op dit ogenblik niet 
gedacht kon worden aan het bepalen van een vaste goudpariteit.  Het was naar 
zijn mening echter wel wenselijk - als uitgangspunt voor een latere oplossing 
van het probleem - nu al over een soort anker te beschikken: hij dacht hierbij 
aan een min of meer vaste verhouding van de Belgische frank met het pond 
sterling.  Na consultatie met de directie van de Bank in de loop van de maand 
juni, scheen een voorlopige koers van 176,625 frank voor het pond een 
verantwoorde keuze en bovendien bood ze het voordeel de koersen van de 
Belgische en de Kongolese frank opnieuw te unificeren29. 
 Gutt suggereerde tijdens dezelfde besprekingen dat de verplichte 
inlevering ook zou gelden voor de biljetten van 100 frank.  Volgens de laatste 
berichten was de geldomloop in België dermate gestegen dat de sanering 
slechts kon slagen indien ook de biljetten van 100 frank uit de omloop werden 
genomen30.  Baudewyns trachtte in de loop van die beslissende dagen ook 
Rens voor zijn plan te winnen.  Hij meende zelfs op een bepaald ogenblik dat 
hij hem had weten te overtuigen.  Of het hem echt volledig is gelukt blijft 
twijfelachtig.  In ieder geval liet Baudewyns zich begin juni optimistisch uit 
over een eventuele goedkeuring van zijn plan door de hele regering31. 
 Tijdens de eerste vergadering van het Comité-Joassart, op 8 juni 1942, 
gaf Baudewyns zijn commentaar op het rapport-Van Zeeland.  Hij was 
voorzichtig in zijn kritiek, maar wees er toch duidelijk op dat dit rapport in zijn 
huidige vorm niet bruikbaar was: ‘c’est une base de départ, ce n’est pas un instrument 
de travail ’.  Het rapport was op sommige punten te algemeen, op andere 
punten dan weer te gedetailleerd.  Baudewyns beloofde binnen veertien dagen, 
samen met Ansiaux, een nieuw en vollediger project uit te werken.  Van 
Zeelands persoonlijke standpunt over de wisselkoers en de monetaire 
implicaties ervan zouden hierbij niet meer in aanmerking worden genomen32.  
Baudewyns’ voorstellen zouden als concreet uitgangspunt gelden.  Zodra het 
Comité het project had besproken en definitief goedgekeurd, zou het in 
ontwerpen van besluitwet worden omgezet en aan de ministerraad voorgelegd.  
Voor wat de eigenlijke muntsanering betrof dacht Baudewyns aan twee 
groepen van telkens vier besluitwetten33. 
 Het nieuwe voorstel, dat Baudewyns op 1 juli 1942 in naam van de Bank 
aan het Comité presenteerde en waarbij Ansiaux nauw betrokken was, 
herhaalde in essentie de vroegere ideeën uit het plan-Baudewyns.  De inhoud 
werd wel verder uitgediept en strenger gepreciseerd.  Nieuw waren enkele 
suggesties uit de tekst van Van Zeeland, die in het voorstel werden 
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geïntegreerd34.  Volgens het voorstel van 1 juli 1942 moesten de 
Reichskreditkassenscheine en de Duitse munten die bij de bevrijding nog in 
omloop waren, binnen 48 uur worden ingeleverd bij de Bank of bij de 
Postchequedienst.  Later onderzoek zou uitwijzen of omwisseling in Belgische 
frank kon worden toegestaan.  Vanaf op zijn laatst drie dagen na de bevrijding, 
en dan binnen vijf dagen, moesten de Belgische bankbiljetten worden 
aangeboden bij de financiële instellingen, die de gedeponeerde bedragen in 
zichtrekeningen zouden omzetten.  Op basis van recente informatie in verband 
met de biljettenomloop op 1 april 1942 in België, werd bovendien 
gesuggereerd dat één derde van de nieuwe en oude rekeningen vrij beschikbaar 
zou blijven35.  Eén derde zou ‘voorlopig’ worden geblokkeerd - en geleidelijk 
gedeblokkeerd naarmate de economie zich herstelde - en één derde zou 
verplicht worden omgezet in de al vroeger in het vooruitzicht gestelde 
staatsrenten.  De emissie van nieuwe bankbiljetten zou, samen met de 
circulerende biljetten van 50 frank en minder, en samen met de pasmunt, 
zorgen voor de nodige liquiditeit.  Het idee van een verplicht gebruik van 
cheques en overschrijvingen voor betalingen boven 5.000 frank bleef 
behouden. 
 Baudewijns handhaafde ook zijn vroegere voorstellen over de 
rantsoenering, de controle op prijzen, de wisseltransacties en de buitenlandse 
handel.  Het voorstel betreffende de controle van de Bank op het krediet werd 
eveneens behouden maar het werd verder uitgewerkt via het overnemen van 
de door Van Zeeland voorgestelde twee controle-organen, namelijk het Office 
du contrôle des opérations bancaires en het Office du Crédit, respectievelijk voor het 
kort- en langlopende krediet36.  Wat de wisselkoers betrof, bleef Baudewyns 
een expliciet tegenstander van de voorstellen van Van Zeeland.  Hij bleef 
overtuigd dat de regering door een snelle en drastische muntsanering de 
oorlogsinflatie aanzienlijk kon indijken en zelfs de gevreesde naoorlogse 
inflatie geen enkele kans zou laten.  Een ‘beperkte’ devaluatie van de Belgische 
frank tegenover de grote wereldmunten zou dus voldoende zijn om België 
opnieuw op een vlotte manier in de wereldeconomie in te schakelen.  
Baudewyns toonde zich ook, in tegenstelling tot veel anderen in zijn omgeving, 
een doordachte tegenstander van een officiële integratie van de Belgische frank 
in de sterlingzone.  In de gegeven omstandigheden zou dit de Belgische 
regering alleen maar alle vrijheid van handelen ontnemen zonder dat hier 
concrete voordelen tegenover stonden.  Indien Engeland na de oorlog het 
pond kon stabiliseren, kon vanzelfsprekend een voorlopige ‘liaison de fait’ in 
overweging worden genomen. 
 Baudewyns introduceerde in zijn nota van 1 juli 1942 ook een aantal 
suggesties voor structuurhervormingen in de Bank.  De organieke wet van 
1937 moest, naar zijn mening, grondig worden herzien, daar de monetaire 
voorstellen een nauwere samenwerking tussen de Bank en de regering 
impliceerden.  Het directiecomité moest worden uitgebreid, daar de controle 
op de krediet- en wisseloperaties de activiteiten en verantwoordelijkheden van 
de directie aanzienlijk zou verzwaren.  Voorts moest worden voorzien in 
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regelingen voor het aanzuiveren van de overheidsschuld aan de Bank en voor 
het toestaan van voorschotten op waarborg van de nieuwe staatsrenten, ook 
regelingen met betrekking tot de discontopolitiek, de wisselpolitiek, de 
gouddekking, de bevoegdheid van de verschillende leidende organen van de 
Bank, de afschaffing van de Bankcommissie, de overname van de activa en 
passiva van de Emissiebank en de relatie met het emissie-instituut van 
Belgisch-Kongo.  Dit alles samen vormde een gigantisch programma dat, hoe 
noodzakelijk ook, niet in één dag te verwezenlijken zou zijn.  De realisatie 
ervan werd daarom verschoven naar een latere datum, hopelijk niet zo ver weg, 
als de overgang van de oorlogs- naar de vredeseconomie volledig gecon-
solideerd zou zijn37.  De hervormingen kwamen inderdaad pas in 1948 tot 
stand en dan nog slechts gedeeltelijk. 
 De naoorlogse fiscale politiek vormde een laatste belangrijk deel van 
Baudewyns’ nota.  Opnieuw greep hij terug naar de essentie van zijn vroegere 
voorstellen.  Hij verwierp expliciet de suggesties van de Brouckère tot het 
instellen van een vermogensbelasting.  Volgens Baudewyns zou dit enkel leiden 
tot een grootschalige verkoop van onroerende goederen en zou het bijgevolg 
de prijsstabiliteit verstoren.  Leningen op waarborg van het vermogen zouden 
bovendien de prijsinflatie aanwakkeren.  Belastingen op het inkomen bleven 
daarom zijn voorkeur behouden, onder andere die op de winsten van de 
naamloze vennootschappen.  Baudewyns hamerde eveneens op de noodzaak 
tot het aanleggen van een nominatieve inventaris van alle effecten in Belgisch 
bezit: als argument stelde hij dat hierdoor het verwerven van effecten door de 
vijand tijdens de oorlog kon worden opgespoord.  Het eigenlijke doel was 
echter fiscaal.  Hij toonde zich wel een voorstander van het vrijstellen van de 
verplichting tot declaratie van staatsrenten, die hij extra aantrekkelijk wilde 
maken.  De reïntroductie van een open-market politiek werd voorlopig 
afgewezen: ze zou de prijsontwikkeling kunnen verstoren en aldus de sanering 
en het herstel in gevaar brengen. 
 Het Comité-Joassart ging, na discussie, akkoord met het voorstel-
Baudewyns en zond het voor commentaar naar het ministerie van Financiën.  
In de loop van juli 1942 werd de tekst door Gutt, Boël, Baudewyns en Ansiaux 
nog eens doorgenomen en door de minister goedgekeurd38.  Op 3 augustus 
1942 stuurde Baudewyns een samenvatting van zijn plan voor commentaar 
naar René Pleven van het Comité Français de la Libération en naar zijn ‘vrienden’ 
van de Bank of England39.  Gutt, van zijn kant, legde het voorstel ter discussie 
aan de kabinetsraad voor.  Ook daar werd het op 6 oktober vrij gunstig 
onthaald.  ‘C’est un gros, très gros succès ’, schreef Baudewyns naar gouverneur 
Theunis40.  Toch leek de discussie in de kabinetsraad niet zo vlot te verlopen 
als Baudewyns het liet voorkomen.  Het duurde inderdaad enkele maanden, 
vooraleer het licht op groen werd gezet.  Alles schijnt er op te wijzen dat Spaak 
een tijd lang dwars lag.  Aarzelde Spaak om tot goedkeuring over te gaan 
omdat hij door Rens41 was ingelicht over de sociaal-economische draagwijdte 
van het meningsverschil tussen het Comité en Van Zeeland?  Enkele weken 
later, in een brief aan Theunis, liet Gutt weten dat hij overtuigd was alle leden 
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van het kabinet achter het voorstel Baudewyns-Gutt te kunnen samenbrengen 
behalve Spaak, ‘séduit par Van Zeeland’ 42.  Die brief werd geschreven nadat de 
kwestie van de muntsanering opnieuw op tafel was gelegd op het moment dat 
Van Zeeland begin november 1942 vanuit de Verenigde Staten naar Londen 
was overgekomen43. 
 
De Belgische discussie over de wisselkoers en de munthervorming 
 
 Van Zeeland was niet te spreken over de wijze waarop hij buiten het 
Comité-Joassart was gehouden, waardoor hij zo goed als afgesneden was van 
elke discussie op regeringsniveau over de monetaire toekomst van het land.  
Nog minder was hij te spreken over de wijze waarop zijn rapport van april 
door het Comité was opzijgeschoven en vervangen door het voorstel-
Baudewyns, nu plan-Gutt geworden.  Van Zeeland, voorzitter van de CEPAG 
en ook voorzitter van de sectie economie, liet de zaak niet voorbijgaan en 
vergrootte ze uit tot een ernstig incident.  Gutt had intussen te kampen met 
ernstige gezondheidsproblemen, maar werd toch verplicht tijdens zijn herstel 
de zaak persoonlijk met Van Zeeland uit te praten.  Het onderhoud vond 
plaats op 10 november 194244. 
 Tijdens zijn ontmoeting met Gutt herhaalde Van Zeeland zijn 
argumentatie van het april-rapport.  Zijn voorstel, zo beweerde hij, beoogde 
vooral een stabiele overgang te waarborgen van de oorlogs- naar de 
vredeseconomie in België: ‘ni inflation, ni déflation.’  Het voorstel-Baudewyns 
ging, naar zijn opvatting, veel te ver in het bestrijden van de inflatie: ‘Si vous 
enlevez de la circulation une monnaie qui en fait réellement partie, c’est de la déflation...Vous 
allez créer de grosses difficultés.  Ne faites pas cela.  Approvisionez largement toute 
l’économie de façon qu’elle puisse se développer librement.  Sans cela vous aurez du chômage 
et c’est ce qu’il faut éviter à tout prix’.  Van Zeeland was zeker niet tegen de 
sterilisatie van het geld als zodanig, maar die sterilisatie moest zich beperken 
tot het wegnemen van het overtollige, vooral het ‘opgepotte’ geld, want als dit 
na de bevrijding in circulatie kwam, zou het inderdaad extra inflatie genereren.  
Inzake prijspeil pleitte Van Zeeland voor ‘l’importance du fait accompli...,(à) accepter 
avec prudence..., pas essayer de faire machine arrière’.  Het reële prijsniveau bij de 
bevrijding moest bijgevolg het uitgangspunt voor de sterilisatie zijn en ook de 
basis vormen voor het bepalen van de wisselkoers, waarbij ook het prijspeil in 
de dollar- en sterlingzone niet uit het oog mocht worden verloren.  De 
devaluatie zou hierdoor vermoedelijk zwaarder uitvallen dan in het voorstel-
Baudewyns, maar ze zou zuurstof geven aan het bedrijfsleven en 
mogelijkheden creëren voor initiatiefrijke ondernemers. 
 Van Zeeland steunde zijn standpunt duidelijk op zijn ervaring van de 
jaren dertig.  De Belgische economie werd toen door de deflatoire politiek van 
de tweede regering-Theunis volkomen ontwricht en kwam pas door de 
devaluatie en de expansiemaatregelen van de regering-Van Zeeland in 1935 
opnieuw op dreef.  Van Zeeland verdedigde, op basis van die ervaring, in feite 
ook de nieuwe Keynesiaanse aanpak in de economische politiek.  Baudewyns 
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en Gutt, daartegenover, stoelden hun visie op het Belgische gebeuren van de 
jaren twintig.  Door de onzorgvuldige afhandeling van de inwisseling van de 
marken en de lakse monetaire politiek van de eerste regering-Theunis waren de 
prijzen toen de pan uitgevlogen en was de koers van de Belgische frank in 
elkaar gestort.  Pas in 1926 kwam de stabilisatie van de munt tot stand, maar ze 
werd toen wel als een wrange nederlaag aangevoeld. 
 Als aanhangers van de traditionele kwantitatieve geldtheorie en van het 
klassiek-liberale model stonden Gutt en Baudewyns er dus op dat de 
geldhoeveelheid drastisch moest worden gereduceerd om de stabiliteit van de 
prijzen en van de wisselkoers te herstellen.  Alleen hierdoor zou het inkomen 
van de renteniers en van de loon- en weddetrekkenden worden beschermd45.  
Uitgaand van diametraal tegengestelde basisconcepten leken beide standpunten 
meteen onverzoenbaar. 
 Gutt nam hierop twee initiatieven.  De dag na zijn onderhoud met Van 
Zeeland stelde hij hem voor de leden van het Comité-Joassart te ontmoeten.  
Zijn bedoeling was concreet uit te kienen of er geen mogelijkheid kon worden 
gevonden om een brug te slaan tussen beide standpunten.  Gutt vroeg ook aan 
Van Zeeland een nota op te stellen, die zou voorgelegd worden op de geplande 
vergadering.  Van Zeeland stemde met het voorstel in, maar kwam twee dagen 
later op zijn belofte terug nadat hij had vernomen dat op 13 november het 
Comité zijn definitief rapport bij de CEPAG had neergelegd, nadat het vooraf 
aan Theunis te New York was toegezonden en goedgekeurd46.  Het 
terugtrekken van Van Zeeland betekende niet het einde van de discussie.  
Integendeel, gedurende maanden bleven de twee tegengestelde opvattingen 
‘het’ discussiepunt in de Belgische politieke kringen te Londen47. 
 Als tweede initiatief richtte Gutt op 13 november 1942 een brief aan het 
verzetscomité in België, onder leiding van Professor Charles De Visscher, 
waarmee de Londense regering clandestien in contact was48.  Gutt wilde horen 
wat er in België leefde.  Hij stelde in zijn brief, vrij gedetailleerd en zo objectief 
mogelijk, de twee opvattingen voor, onder de anonieme hoofdingen thesis A 
en thesis B.  De aandachtige lezer zal wel een zekere bias ontdekt hebben in 
Gutts ‘objectieve’ voorstelling, vooral wat de gevolgen van de keuze A of B 
betrof.  Gutt beklemtoonde dat, indien de thesis A (het plan Baudewyns-Gutt) 
gevolgd werd, de deblokkering een zekere elasticiteit zou geven aan het plan en 
dat de devaluatie tot een minimum zou kunnen beperkt worden.  Werd thesis 
B aanvaard, dan zou er een overvloed aan betaalmiddelen beschikbaar zijn (wat 
impliciet verwees naar de kans op een verdere inflatie) en zou de devaluatie 
ongetwijfeld aanzienlijker uitvallen.  Gutt vroeg het advies van Belgische 
experts en drong erop aan de namen van de deskundigen bij de adviezen te 
vermelden. 
 Tijdens de eerste maanden van 1943 liepen adviezen binnen van 
Galopin, A.-E. Janssen, Dupriez, Frère en Dervichian49.  Inzake de wisselkoers 
onderschreven allen thesis A, die overeenkwam met het voorstel van 
Baudewyns en Gutt.  Dupriez was in zijn uitvoerige nota van 5 maart 1942 
voorstander van een aanzienlijke sterilisatie van het circulerende chartale en 
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girale geld en suggereerde, daarbij aansluitend, een wisselkoers van 146 à 
150 frank voor het pond sterling50.  A.-E. Janssen reageerde vanuit Zwitserland 
in dezelfde zin51.  Galopin had vooral aandacht voor de geplande devaluatie 
van de frank: die moest zoveel mogelijk worden beperkt, zo niet zou de invoer 
van grondstoffen peperduur uitvallen en zou het economische herstel bij de 
bevrijding in het gedrang komen52.  Frère, in een korte nota van 4 januari 1943, 
opteerde eveneens voor een zo sterk mogelijke wisselkoers53.  Voor Gutt 
waren de suggesties uit België uiterst welkom.  De koers van circa 176 frank 
voor het pond, zijn cheval de bataille, hield het midden tussen het voorstel van 
ongeveer 150 frank, dat door sommige experts in België was aanbevolen54, en 
de koers van 250 à 300 frank, het voorstel-Van Zeeland, dat ook door de 
Kongolese clan in de Verenigde Staten werd gesteund. 
 Gutt zat dus ogenschijnlijk op rozen.  In theorie wel, maar Van Zeeland 
bleef in het begin van 1943 ‘zijn’ koers in de Verenigde Staten promoten.  Hij 
had er toegang tot op de hoogste niveaus van de Amerikaanse administratie en 
kon ook rekenen op de steun van de Gruben en van Bellingen, vooraanstaande 
diplomaten in de Belgische ambassade te Washington.  Gutt vreesde, wellicht 
niet onterecht, dat de Amerikaanse autoriteiten de indruk zouden krijgen dat 
het standpunt ‘Van Zeeland’ inzake wisselkoers, ‘het’ standpunt van de 
Belgische regering was55.  Om een dergelijk misverstand te voorkomen stuurde 
Gutt via Spaak en de Belgische ambassade, in januari 1943, een memorandum 
aan het State Department, waarin duidelijk werd gesteld dat uitsluitend de 
Belgische regering te Londen bevoegd was voor het bepalen van de 
wisselkoers van de Belgische frank. 
 In Londen kreeg Gutt de steun van Lord Keynes, de befaamde Engelse 
economist.  Keynes liet in december 1942 een nota circuleren, waarin hij zijn 
persoonlijke opvattingen uiteenzette over de na de oorlog door te voeren 
muntsaneringen: ‘It seems to me that in deciding the proper post-war rate of exchange, the 
primary consideration is neither the volume of notes nor the level (of prices)..Apart from more 
fundamental considerations, a post-war rate of exchange, adjusted to the post-war level of 
wages, may represent a convenient middle course’ 56.  Keynes’ stellingname stond haaks 
op de opvattingen en berekeningsmethode van Van Zeeland en sloot duidelijk 
aan bij de uitgangspunten van Baudewyns en Gutt.  Nadat hij kennis had 
genomen van de nota gaf Gutt aan Paul Lévy, een economist die uit België was 
overgekomen, opdracht om de beschikbare Britse en Belgische loongegevens 
aan een grondig statistisch onderzoek te onderwerpen en op grond hiervan een 
verantwoorde wisselkoers af te leiden.  De berekening wees in de richting van 
circa 176 frank voor het pond.  In april 1943 ontving Gutt van de hand van 
Galopin een goed gedocumenteerde nota, waarin een pariteit van de Belgische 
frank werd aanbevolen, die eveneens nauw aansloot bij Gutts keuze.  
Overtuigd dat zijn keuze de juiste was, stelde Gutt in de kabinetsraad van eind 
april voor om de wisselkoers officieel vast te leggen op 176,625 Belgische frank 
voor het pond sterling57. 
 De discussie in het kabinet verliep niet zoals verwacht.  Ze was 
ongemeen scherp en bracht een grote verdeeldheid onder de regeringsleden 
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aan het licht58.  Spaak en ook Rens, nog steeds geïnspireerd door de 
opvattingen van Van Zeeland, bleven overtuigd dat de door Gutt 
vooropgestelde koers te hard was en dat hij zou leiden tot niet te 
verantwoorden sociaal-economische scheeftrekkingen.  De Schryver, Delfosse 
en De Vleeschauwer, daartegenover, waren van mening dat de muntpariteit nu 
nog niet kon worden vastgelegd, daar er te veel onbekenden in het spel waren: 
slechts op het moment van de bevrijding kon die beslissing worden genomen.  
Gutt, gesteund door Pierlot, wees erop dat er een beslissing ‘moest’ vallen.  De 
aanstaande onderhandelingen te Washington over de naoorlogse monetaire 
wereldorde en de besprekingen met Nederland in verband met het monetaire 
akkoord vereisten immers een concreet Belgisch voorstel59.  Gedwongen om 
toch een beslissing te nemen, koos een meerderheid van de leden uiteindelijk 
voor een koers van circa 162 frank voor het pond en van circa 41 frank voor 
de dollar, koersen die al vanaf het begin van het jaar in sommige Belgische 
regeringskringen te Londen circuleerden60. 
 Hoe kan de optie voor nog hardere koersen dan die door Gutt waren 
voorgesteld verklaard worden?  De meest voor de hand liggende verklaring 
verwijst naar de Franse situatie.  De Amerikaanse en de Britse regering hadden, 
op aandringen van het Comité Français de Libération Nationale te Londen, op 
2 februari 1943 beslist om de koers van de Franse frank, die de geallieerde 
legerleiding bij de landing in Noord-Afrika eenzijdig op 300 Franse frank voor 
het pond had afgekondigd, te wijzigen in 200 Franse frank.  De kruiskoers met 
de Belgische frank bracht de Belgische koers hierdoor op 150 Belgische frank 
per pond.  Vermoedelijk wenste een meerderheid van de ministers een koers 
die aansloot bij de Franse koers, het traditionele monetaire referentiepunt voor 
België61.  Gutt moest hierdoor inbinden en verklaarde zich uiteindelijk akkoord 
met een compromis, namelijk koersen van circa 162 frank voor het pond en 
van 41 frank voor de dollar.  Hij aanvaardde echter het compromis op 
voorwaarde dat hij deze koersen mocht optrekken tot de door hem 
aanvankelijk gesuggereerde koersen van 176,625 en 43,827 frank, indien de 
Britse en Amerikaanse autoriteiten de door België gekozen koersen als te hard 
zouden afwijzen. 
 In het memorandum, dat Gutt namens de regering in juli 1943 aan de 
Britse en de Amerikaanse regering overhandigde, werd, rekening houdend met 
de Amerikaanse en Britse wens tot afronding, 160 Belgische frank voor het 
pond en 40 Belgische frank voor de dollar als officiële koers vastgesteld62.  
Gutt zou de nota bij beide regeringen gaan toelichten.  Zowel de Amerikaanse 
als de Britse gesprekspartners vonden de officieel voorgestelde koersen te hard 
en gaven de voorkeur aan Gutts initiële keuze.  Het werd uiteindelijk 176,625 
Belgische frank voor het pond en 43,827 voor de dollar.  Een staaltje van 
Gutts diplomatieke gaven?  Misschien.  Maar in Washington en Londen werd 
waarschijnlijk al gedacht aan de nakende invasie: een te sterke koers van de 
munten in de te bevrijden gebieden zou de prijs voor de bevrijding van West-
Europa nog extra verhogen63. 
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 Nu de beslissing over de wisselkoers gevallen was, verlegde het 
zwaartepunt van de discussies binnen de Belgische regering zich naar het 
globale pakket van de munthervorming.  Spaak spitste zijn kritiek toe op de 
fiscale aspecten van de hervorming.  Het voorstel om de vermogensbelasting te 
vervangen door een gedwongen langlopende lening zou volgens Spaak het 
overheidsbudget zo zwaar belasten dat de naoorlogse sociale politiek, die de 
hoeksteen vormde van het maatschappelijke herstel, op onverantwoorde wijze 
op de helling zou komen te staan. 
 Theunis moest, als gouverneur van de Bank, worden geconsulteerd over 
de geplande muntsanering en over de wisselkoersen.  In de winter van 1943-
1944 zocht Gutt Theunis op te New York om hem voor zijn plannen te 
winnen.  Het werd een lang en moeizaam onderhoud, waaraan ook Ansiaux en 
Boël deelnamen.  Theunis opende het gesprek met een frontale kritiek zowel 
op de voorgestelde muntsanering als op de gesuggereerde wisselkoersen.  Hij 
verzette zich tegen welke vorm ook van belasting op het vermogen en 
verklaarde zich daarbij ook absoluut tegen het idee van een gedwongen lening.  
Dergelijke maatregelen zouden renteniers en middenstanders uiterst zwaar 
treffen, en dit was volgens Theunis ontoelaatbaar64.  Naast deze fundamentele 
aanval volgde nog scherpe kritiek op allerlei detailpunten.  Gutt liet het over 
zich heen gaan en ontkrachtte dan punt voor punt, handig en spits, de 
argumenten van zijn vriend en tegenspeler.  Op het einde van het onderhoud 
verklaarde Theunis zich akkoord met het hele pakket voorstellen: met de 
monetaire hervorming, de fiscale maatregelen en de door Gutt gesuggereerde 
wisselkoersen. 
 Vermoedelijk, of eerder zeker, op aandringen van de Kongolese lobby 
in de Verenigde Staten, spaarde De Vleeshauwer evenmin zijn kritiek op de 
regeringsvoorstellen.  De belangengroepen in Belgisch-Kongo vreesden 
immers dat een hereniging van de Belgische en Kongolese munt een te sterke 
koers van de Kongolese frank zou meebrengen in vergelijking met die van de 
andere omliggende grondstof exporterende landen.  Vandaar hun voorkeur 
voor een monetaire politiek à la Van Zeeland.  In een brief van 5 oktober 1943 
schreef De Vleeschauwer aan Pierlot dat het plan-Gutt het economische 
herstel ernstig zou afremmen en dat het bovendien, sociaal gezien, 
tekortschoot65. 
 Op 17 november en op 1 december ging De Vleeschauwer opnieuw in 
de aanval: ‘je crains que la question des arrêtés monétaires à intervenir ne soit pas 
suffisamment possédée (sic) à Londres’.  Gutt reageerde: er was te kiezen tussen zijn 
plan met een beperkte devaluatie van de frank, het plan-Van Zeeland met een 
forse devaluatie, of het plan-Dupriez met een monetaire belasting van 
50 procent.  Gutt zelf kon zich vanzelfsprekend alleen terugvinden in het 
eerste alternatief 66. 
 Gutt had in feite zulke scherpe tegenkanting in het eigen kamp niet 
verwacht en speelde eind 1943 zelfs een ogenblik met de gedachte of hij het 
hele hervormingsplan niet beter kon opgeven67.  Theunis kende Gutts 
stemmingen uit hun wederzijdse correspondentie beter dan wie ook.  Hij dacht 
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dat Gutt, ontmoedigd door de moeilijke discussies te Londen, vreesde dat hij 
na de terugkeer van de regering naar België, niet meer de nodige kracht zou 
kunnen opbrengen om voor een wellicht nog kritischer Parlement zijn plan 
met succes te verdedigen.  Liever opgeven dan een nederlaag riskeren?  Het 
bleef bij een korte inzinking.  Baudewyns, in het kader van het Comité-Joassart 
en in samenwerking met Boël en Ansiaux, was trouwens al geruime tijd bezig 
het hervormingplan in concrete wetsontwerpen vorm te geven.  Gutt drong 
aan om het tempo van de redactie op te drijven68.  Op 3 april 1944 konden de 
ontwerpen aan de kabinetsraad ter goedkeuring worden voorgelegd.  Een 
aantal wetsbesluiten zou al worden uitgevaardigd bij een gedeeltelijke 
bevrijding van het grondgebied, een tweede deel bij de bevrijding van Brussel69. 
 De discussie in de kabinetsraad over de monetaire besluiten verliep 
opnieuw vrij moeilijk en sleepte volle zes uur aan.  Spaak, die zijn inherent 
wantrouwen tegenover al wat met financiën te maken had niet kon afleggen, 
nam iedere deeltekst uitgebreid kritisch door, wat de besprekingen aanzienlijk 
vertraagde.  Uiteindelijk werden alle teksten, na kleine wijzigingen, 
goedgekeurd70.  Op 7 april 1944 werd het probleem van de wisselkoersen 
aangesneden.  Opnieuw ging Spaak dwarsliggen.  Hij bleef ervan overtuigd dat 
de gekozen koers te hard was, met andere woorden dat hij een deflatie zou 
veroorzaken en daardoor nefaste effecten zou sorteren op het sociaal-
economische klimaat.  Tschoffen daartegenover was voorstander van een 
sterke munt, daar België voor geruime tijd aangewezen zou zijn op een massale 
invoer van grondstoffen en uitrustingsgoederen voor de industrie.  Export was 
voor de nabije toekomst geen prioriteit, uit de import moest het naoorlogse 
herstel de nodige zuurstof halen voor de heruitrusting van de industrie.  De 
kracht van het naoorlogse herstel zou daarvan afhangen71.  Spaak was echter 
niet te overtuigen.  Pas nadat Gutt formeel beloofde de wisselkoers te zullen 
aanpassen indien de koers van 176,625 frank te hard zou blijken en voor de 
economische ontwikkeling een hinderpaal zou vormen, gaf Spaak zijn 
akkoord72. 
 In de finale van 14 april kwamen ten slotte de financiële en fiscale 
ontwerpen ter discussie.  Gutt vreesde terecht dat Spaak ‘spaken’ in de wielen 
zou steken.  Spaak bleef een uitgesproken voorstander van een belasting op het 
vermogen, een maatregel die in het hervormingsplan niet was opgenomen.  
Spaak, hierin gesteund door August Balthazar, ging inderdaad in de aanval.  
Beiden verweten Gutt een beslissing over deze belasting op de lange baan te 
schuiven om ze later in de mist te doen verdwijnen.  Balthazar stelde: ‘Si nous ne 
le prenons pas, nous indiquons que nous n’avons pas osé toucher au régime capitaliste qui est 
évidemment condamné ’ 73.  Gutt gaf echter niet toe en won het pleit.  Op 27 april 
1944 waren alle ontwerpen door de kabinetsraad goedgekeurd74. 
 Intussen zond Gutt de ontwerpen naar de gezamenlijke Commissie van 
Financiën en van Economische Zaken te Londen.  Die maakte nog enkele 
detailopmerkingen en zorgde vooral voor een vereenvoudiging van de 
teksten75.  Op 12 juni ten slotte werden de ontwerpen aan de Conseil Consultatif 
voorgelegd.  Die keurde het geheel eveneens goed, maar liet toch nog een paar 
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belangrijke punten wijzigen.  De verplichting om cheques of overschrijvingen 
te gebruiken voor betalingen boven 5.000 frank werd afgewezen.  Het bedrag 
dat onmiddellijk in nieuwe bankbiljetten kon worden verkregen bij de 
inlevering van de oude werd definitief vastgesteld op 2.000 frank per persoon.  
Ten slotte werd de limiet bij het opvragen van biljetten vanuit de vrije 
beschikbare zichtrekeningen vervangen door een nieuwe regeling.  Al met al 
was het hele project van Baudewyns en Gutt zo goed als ongehavend, zij het 
met felle discussie, door de politieke molen geloodst.  Baudewyns schreef naar 
Theunis: ‘Je suis content, très content’ 76. 
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Belgische frank: ARA, bestuurlijke diensten van de eerste minister: brief Gutt (Londen) aan 
Pierlot (Londen), 12.02.1943. 
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getrokken.  Indien de circa 3 miljoen gezinshoofden en zelfstandigen binnen vijf dagen hun 
oude biljetten moesten inleveren om ze te converteren in nieuwe biljetten en in 
zichtrekeningen, dan zouden, zo berekende men, gemiddeld per dag 600.000 personen 
bediend moeten worden.  Bij 1.000 wisselkantoren, één agent per kantoor en een werkdag 
van 10 uur zou ieder geval in één minuut moeten worden afgehandeld.  Vanzelfsprekend 
konden in principe meer kantoren en meer agenten per kantoor worden ingezet, maar de 
bedoeling om de hele operatie drie dagen na de bevrijding te doen plaatsvinden, maakte een 
dergelijke groots opgezette organisatie vrij utopisch.  Ook werd gewezen op het feit dat er 
voor bedrijven en verenigingen geen concrete regeling was voorzien.  Dit was in feite ook 
onmogelijk, daar de waaier van kleine naar grote bedrijven en de diversiteit van de 
verenigingen geen uniforme regeling toelieten.  Hier kon dan ook een groot lek worden 
verwacht.  ‘Mijn conclusie is dat de Belgische regeling onuitvoerbaar is en bovendien ten deele nog een 
averechtsch effect zal hebben.  Wij moeten in deze de Belgen niet navolgen’, schreef Jockin naar het 
Nederlandse ministerie van Financiën (Ndl.MF, Archief, fonds afwikkelingsbureau te 
Londen, 1940-1948, dossier 693: notitie van F. Jockin voor de Gaay Fortman, 24.05.1944). 





 

 

Hoofdstuk 23 
 

DE  AANLOOP  TOT  DE  NAOORLOGSE  
INTERNATIONALE  SAMENWERKING 

 
 
 
 ‘Si les autorités monétaires anglaises et américaines adoptaient... 
 ne fut-ce que le principe d'une politique conjointe de 'paix des changes'..., 
 nous ne devrions pas hésiter à nous rallier à leur système monétaire ’ 
 (A. Baudewyns, Note secrète, Londen, 20 maart 1942, p. 12) 
 
 
 
 
Van Nederlands-Belgisch-Luxemburgs monetair akkoord naar Benelux 
 
 Al vroeg speelde Gutt, gesteund door Theunis1, met de gedachte om 
een monetaire en economische samenwerking met Nederland tot stand te 
brengen.  In de lente 1941 kwam het idee voor het eerst ter sprake tussen Gutt 
en J. van den Broek, hoofd van de Nederlandse Economische Missie in de 
Verenigde Staten.  Beiden waren voor de oorlog lid geweest van het 
internationale tinkartel en uit die samenwerking was een wederzijdse 
waardering gegroeid.  Tijdens hun treffen te New York, nu in hun functie van 
regeringsverantwoordelijken, handelde de discussie hoofdzakelijk over de 
vraag: hoe moet de economie worden georganiseerd in het naoorlogse Europa?  
Beiden gingen uit van eenzelfde basisidee: een internationale samenwerking 
was véruit te verkiezen boven het neo-mercantilisme van de jaren dertig.  Deze 
visie hield grote beloften in, maar ze kon enkel gerealiseerd worden door een 
concrete politieke invulling.  Gutt was van oordeel dat een Nederlands-
Belgisch samenwerkingsakkoord een eerste bescheiden stap was naar een 
ruime internationale reorganisatie van de wereldeconomie.  Hij werkte in die 
richting binnen het kader van de Belgische regering en, vanzelfsprekend, via 
contacten met zijn Nederlandse collega’s in Londen. 
 Gutt was niet enkel geïnteresseerd in ruime, overkoepelende gedachten, 
hij zag ook zeer reële voordelen voor België in een nauwere samenwerking met 
onze noorderburen.  Het economische herstel van Nederland en van zijn 
overzeese koloniën, na de oorlog, zou voor de Belgische export een ruime 
afzetmarkt garanderen.  Voor de onmiddellijke toekomst zou een goede 
samenwerking het gewicht van beide landen versterken in de op handen zijnde 
discussies in Engeland en in de Verenigde Staten over de heroriëntatie van het 
economische landschap in de wereld van morgen2. 
 Binnen de regering vond Gutt weinig of geen begrip voor zijn ideeën.  
Zowel de collega’s als hun rechtstreekse raadgevers, onder andere de secretaris-
generaal van Buitenlandse Zaken, Van Langenhove, kwamen enkel met 
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negatieve argumenten aandragen.  Spaak vroeg zich bezorgd af wat de 
Engelsen hierover zouden denken.  Sir Anthony Eden, de toenmalige Britse 
minister van Buitenlandse Zaken, had nog zo pas gesproken over een 
mogelijke monetaire samenwerking, na de oorlog, van het Britse Emperium 
met de geallieerde landen van Europa.  Zou een aansluiting bij de sterlingzone 
bijgevolg geen betere perspectieven openen?  Volgens anderen liep de politieke 
traditie van beide landen te ver uiteen.  De Nederlandse en de Belgische 
economie waren bovendien niet langer complementair, door de unie zou de 
concurrentie alleen maar verscherpen.  Ook de zakenwereld in bezet België, die 
over de plannen werd geconsulteerd, toonde zich zeer sceptisch.  Een 
monetaire unie kon nooit operationeel werken zonder economische en zelfs 
politieke unie.  Dit laatste zou voor onoplosbare problemen zorgen.  Wat met 
de twee vorstenhuizen?  De twee kolonies?  Hoe zouden de francofone Belgen 
zich kunnen terugvinden in een land gedomineerd door het Nederlands?  De 
argumentatie was vaag, maar de weerstand was duidelijk.  Gutt kon nergens, 
zelfs niet binnen de rangen van zijn regering, steun vinden. 
 Eind 1942 werden de kaarten opnieuw geschud.  Van den Broek werd 
tot minister van Financiën benoemd en kwam vanuit de Verenigde Staten naar 
Londen.  Meteen had Gutt een invloedrijke bondgenoot binnen de 
Nederlandse regering.  Voor zijn vertrek uit Londen had van den Broek nog 
aan Edgar Sengier, de vertegenwoordiger van de Société Générale te New 
York, gezegd: ‘I am hoping very much that my contact with the Belgian Government in 
London will enable me to work for the cause of Holland as well as for Belgium.  …I firmly 
believe that in many respects Holland and Belgium should take similar post-war measures, 
for instance regarding the re-establishment of a sound currency…’ 3.  De zaak werd 
opnieuw bespreekbaar en nam zelfs een onverwacht gunstige wending, na het 
noord-afrikaanse incident rond de Franse wisselkoers in november 1942.  
Zoals hierboven al uiteengezet had de Amerikaanse legerleiding, na de invasie 
van Algiers, de Franse pariteit eenzijdig gewijzigd en de Franse frank fors 
gedevalueerd.  De maatregel bracht een enorme schok teweeg in het Comité 
Français de Libération Nationale en niet alleen daar.  Alle regeringen in 
ballingschap te Londen voelden zich bedreigd.  Was het vastleggen van de 
wisselkoers geen soeverein recht van de nationale regeringen meer? Wat zich in 
Algerije had voorgedaan, kon zich herhalen bij de herovering van elk van de 
bezette gebieden in Europa.  Tenzij men de rangen sloot.  Gutt telegrafeerde 
op 18 november naar Theunis: ‘..Si taux 300 francs s’étendait ultérieurement à France 
métropolitaine, contagion pour Belgique serait fort dangereuse et probablement inévitable’ 4. 
 De gezamenlijke discussies van de Europese regeringen te Londen naar 
aanleiding van het Franse incident5 brachten de Nederlandse en Belgische 
regering plots dichter bij elkaar.  Beide regeringen zouden uitgaan van dezelfde 
economische principes wanneer het naoorlogse herstel aan de orde kwam: een 
sterke munt en een anti-inflatoire politiek, gericht op stabiele prijzen en lonen6.  
Gutt en van de Broek grepen de wending in de houding van beide regeringen 
aan om in februari 1943 de discussie van de economische samenwerking her 
op te nemen7.  Om strategische en praktische redenen opteerden ze nu voor 
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een splitsing in twee fasen: eerst, en zo spoedig mogelijk, een monetair 
akkoord, en in een tweede stadium een tolunie.  Gutt en van den Broek 
hoopten nog voor de bevrijding beide akkoorden te kunnen verwezenlijken. 
 Het argument om voorkeur te geven aan een afzonderlijk monetair 
akkoord hield verband met de aan de gang zijnde besprekingen te Washington 
over een nieuw monetair wereldsysteem, inclusief de naoorlogse wisselkoersen, 
en niet minder met de ambitieuze plannen rond de oprichting van nieuwe 
internationale instellingen.  Wilden de kleine landen een dictaat vermijden van 
hun grote bondgenoten voor het bepalen van hun naoorlogse wisselkoersen, 
wilden ze zich volwaardig vertegenwoordigd zien in de nieuwe internationale 
organisaties, dan was onderlinge samenwerking niet gewoon wenselijk, het was 
een must 8. 
 Dergelijke argumenten sloegen aan, ook bij de meest kritische 
tegenstanders van de Hollands-Belgische samenwerking.  Gutt en van den 
Broek kregen carte blanche voor het realiseren van hun plannen.  Ze brachten 
volgende groep van experts bijeen: Ansiaux en Boël van Belgische zijde, Crena 
de Iongh en Jan Beyen van de kant van Nederland.  De inspiratiebron was 
aanvankelijk het Frans-Britse monetaire akkoord Reynaud-Simon van 
december 19399.  Op 14 maart 1943 was het voorstel klaar10.  Op 22 maart 
1943 werd het, na het aanbrengen van enkele amendementen, door een 
interministerieel comité goedgekeurd11.  In april volgde de instemming van de 
regeringen. 
 Het goedgekeurde voorstel voorzag allereerst een vaste onderlinge 
wisselkoers tussen de gulden, de Belgische en Luxemburgse frank (met 
inbegrip van de munten van hun kolonies).  Geen koerswijziging kon worden 
doorgevoerd zonder instemming van de twee andere partners.  Ook zouden 
wederzijdse kredietlijnen onder gunstige voorwaarden worden toegestaan: de 
Bank en de Nederlandsche Bank zouden hiervoor samen de concrete 
organisatie op zich nemen.  Het ontwerp voorzag eveneens in de aanstelling 
van een groep experts, die een voorstel tot de oprichting van een tolunie zou 
uitwerken.  Het akkoord zou door de betrokken regeringen worden 
ondertekend zodra de onderlinge pariteit tussen de betrokken munten was 
vastgelegd.  Volgens van den Broek kon dit onmiddellijk, maar sommige van 
zijn Nederlandse collega’s dachten dat de pariteit afhankelijk bleef van een 
monetaire overeenkomst met Engeland, een overeenkomst die wel in 
bespreking was, maar nog niet afgerond12. 
 Van den Broek en Gutt zaten verveeld met het uitstel.  Ze hadden 
gehoopt in de lente van 1943 met een akkoord op zak naar de monetaire 
besprekingen te Washington te kunnen stappen.  Ze spraken daarom af dat de 
Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers te Washington voorlopig en 
informeel een vaste onderlinge pariteit zouden voorleggen: 1 gulden = 16,52 
Belgische frank13.  Inzake de Brits-Belgische en Amerikaans-Belgische pariteit 
zou een koers van 161 à 176 frank voor het pond en van 40 à 44 frank voor de 
dollar worden vooropgezet, de Brits-Nederlandse en Amerikaans-Nederlandse 
pariteit zouden daarbij aansluiten14. 
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 De berichten over de besprekingen te Washington brachten Paul 
Kerstens, Nederlands minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, ertoe in 
juni 1943 zijn vroegere instemming met het monetaire akkoord in te trekken.  
Hij meende dat eerst de resultaten van het multilaterale overleg moesten 
worden afgewacht vooraleer een beslissing over een bilaterale overeenkomst 
kon worden genomen.  Voorts vroeg hij zich af of het akkoord in dat geval 
nog wel nodig was15.  Van den Broek deelde hem vanuit Washington in 
augustus mee dat niets in de bilaterale overeenkomst tussen Nederland en 
België een latere aansluiting bij een multilateraal internationaal monetair 
akkoord in de weg stond en dat de voorziene samenwerking tussen België, 
Nederland en Luxemburg een politieke noodzaak was.  Nadat van den Broek 
met ontslag had gedreigd, gaf Kerstens toe.  Op 21 oktober 1943 werd het 
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse monetaire akkoord te Londen officieel 
ondertekend16.  Deze realisatie, die grotendeels te danken was aan Gutt en van 
den Broek, ging in Britse kringen niet ongemerkt voorbij17.  Voor Gutt zelf 
was het een overwinning, waarvoor hij zich, met de hem eigen verbetenheid, 
volledig had ingezet.  In maart 1943, schreef hij al aan zijn vriend Theunis: ‘Si 
on nous dit: ”Qu’ avez-vous fait à Londres?” et si nous pouvions répondre: "Nous avons fait 
l’union hollando-belge", c’est une belle réponse’ 18. 
 De Nederlands-Belgische onderlinge wisselkoers werd vastgelegd op het 
niveau dat al in mei 1943 was afgesproken.  Een onderlinge kredietlijn ter 
waarde van 1 miljard Belgische frank werd voorzien, waarvan de evolutie 
iedere maand door de twee centrale banken samen zou worden besproken.  
Zou het krediet een bedrag van 500 miljoen overschrijden, dan zou voor dit 
bedrag een interest worden aangerekend, gelijk aan de officiële discontovoet.  
Was de hele kredietlijn opgebruikt, dan zou voor het hogere debetsaldo 
normaal de aanzuivering met goud of met gouddeviezen geschieden.  Werd 
echter nog meer krediet gewenst, dan moest hierover een extra overleg 
plaatsvinden met de beide centrale banken en de beide ministers van 
Financiën.  Er werd ook gesteld dat het akkoord voorlopig van toepassing was.  
Het trad officieel in werking op 1 september 1945, nadat de twee centrale 
banken de nodige concrete afspraken hadden gemaakt.  Dit kon pas na de 
bevrijding van Nederland in mei 1945, daar de zetel van de Nederlandsche 
Bank tijdens de oorlog te Amsterdam was gevestigd gebleven19. 
 Zodra het monetaire akkoord te Londen was bekendgemaakt, begonnen 
de experts hun voorbereidende besprekingen over de tolunie.  Het vaststellen 
van een gemeenschappelijk buitentarief en het uitwerken van overgangs-
maatregelen bij het afschaffen van de binnentarieven en van de contingen-
teringen vroegen echter veel meer tijd dan verwacht20.  Het Belgisch-
Nederlands-Luxemburgse tolunie-verdrag werd pas op 9 september 1944 te 
Londen ondertekend, bij de terugkeer van de Belgische regering naar Brussel.  
Het werd op 10 mei 1945 in werking gesteld, zij het nog voorlopig.  Gewacht 
werd op de volledige bevrijding van het Nederlandse grondgebied.  In feite 
duurde het nog tot 1949 vooraleer het verdrag definitief van kracht werd21.  
Het zou de geschiedenis ingaan onder de naam van het ‘Benelux’-verdrag. 
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 Het Nederlands-Belgisch-Luxemburgse monetaire akkoord van 
21 oktober 1943 en het toen al aangekondigde en later gerealiseerde plan voor 
een tolunie werden door de buitenlandse regeringen en vooral door de 
internationale pers zeer gunstig ontvangen.  In het Lagerhuis sprak Sir John 
Anderson, de nieuwe Chancelor van de Treasury, met lof over het akkoord: 
‘(The agreement) will form a most helpful basis for the re-establishment of economic 
relations in Europe after the War’ 22 .  De pers was al even lovend: ‘The two countries 
have set an excellent example of good-neighbourliness...it is a serious practical example of 
what could be done on a vast scale’ (The Financial Times); ‘The real important thing is that 
the agreement provides for coordinated action’ (The Times); ‘We look with sympathy on the 
efforts of two small and complementary countries to form a single trading area’ (Manchester 
Guardian); ‘The Low Countries plan a customs block as an example to post-war Europe’ 
(New York Times).  Beide akkoorden werden inderdaad voorlopers.  Het 
monetaire akkoord werd het prototype voor meer dan honderd analoge 
bilaterale akkoorden na de oorlog, het tolunie-verdrag werd een eerste, zij het 
nog verre, stap naar het Verdrag van Rome. 
 
Het Frans-Belgische en het Brits-Belgische monetaire akkoord 
 
 Zodra het monetaire akkoord van 21 oktober 1943 was bekendgemaakt, 
nam het Comité Français de Libération Nationale contact op met Gutt om een 
parallel Frans-Belgisch monetair en economisch samenwerkingsakkoord af te 
sluiten23.  De Bank of England en de Treasury stonden positief tegenover het 
initiatief24.  Gutt, Theunis, Baudewyns en Ansiaux waren geen voorstanders25.  
Ze hadden vernomen dat Frankrijk en Groot-Brittannië onderhandelden over 
het afsluiten van een onderlinge monetaire overeenkomst.  Indien die 
onderhandelingen tot een positief resultaat zouden leiden, zou een akkoord 
met Frankrijk de gulden en de Belgische frank direct aan de Franse frank 
binden en indirect aan het pond sterling.  Die dubbele binding wilden de 
Belgen in ieder geval vermijden.  In de eerste plaats wilden ze niet opnieuw 
opgenomen worden in de Franse invloedssfeer.  De ervaringen met Frankrijk 
sinds de laatste jaren waren veel te negatief geweest.  Gutt liet zich daarover 
wat later zeer bitter uit in een brief aan Spaak: ‘Ils (le Quai d’Orsay et le 
Ministère du Commerce) aiment beaucoup la Belgique à condition qu’elle suive leur 
politique....  Je le répète, j’ai connu ces formules (le gouvernement fera tout ce qui est dans son 
pouvoir pour…) depuis 25 ans.  Elles n’empêcheraient ni les abandons, ni même les 
trahisons...Cela a été ainsi, par la faute des hommes, et je crains que nous rencontrions 
aujourd’hui le même genre d’hommes que hier… je les connais’ 26. 
 In de tweede plaats vreesden de Belgen voor een zeer moeizaam herstel 
van de Franse economie na de oorlog.  Wat waren onder die omstandigheden 
de voordelen voor een monetaire overeenkomst?  Enkel verplichtingen.  In de 
derde plaats wilde de Belgische regering zelf soeverein beslissen over de 
wisselkoers van de frank tegenover het pond sterling en de dollar27.  Last but not 
least had het Comité Français de Libération Nationale in november 1943 slechts een 
zeer vage belofte van restitutie geformuleerd betreffende het door Frankrijk 
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aan Duitsland uitgeleverde gouddepot van de Bank.  Theunis, Gutt, 
Baudewyns en Ansiaux waren hierover helemaal niet te spreken.  Deze 
vaagheid van belofte, in een zaak waar de Belgische regering in ballingschap zo 
zwaar aan tilde, deed in feite de deur dicht voor het voeren van besprekingen 
over een mogelijke economische en monetaire samenwerking tussen beide 
landen. 
 In april 1944 werden Gutt en van den Broek door de Fransen opnieuw 
benaderd28.  In februari 1944 hadden Frankrijk en Groot-Brittannië hun 
monetaire overeenkomst gesloten, die zich in feite inspireerde op de 
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse overeenkomst, wat niet wil zeggen dat ze er 
een getrouwe kopie van was.  De kredietlijnen bijvoorbeeld kenden geen limiet 
en de debetsaldo’s zouden met schatkistcertificaten op vijf jaar worden 
aangezuiverd.  Voor het Comité de Libération leek de tijd nu rijp om ook met de 
Benelux-landen in onderhandeling te treden29. 
 De onderhandelingen sleepten echter aan.  Gutt bleef al die tijd in nauw 
contact met van den Broek.  Eindelijk lag er op 1 september 1944 een ontwerp 
van overeenkomst op tafel, waarmee zowel Frankrijk als de Benelux-landen 
konden instemmen.  Op 4 september werd het Belgisch-Franse akkoord in 
Londen voorlopig ondertekend.  Het voorzag dat een definitief akkoord zou 
volgen, nadat besprekingen in de bevrijde gebieden enkele concrete zaken 
hadden uitgediept.  De onderlinge wisselkoersen werden vastgesteld op basis 
van de op dat ogenblik geldende kruiskoersen met het pond sterling30.  Ze 
konden in de toekomst slechts gewijzigd worden na onderling overleg.  Een 
wederzijdse kredietlijn van 2 miljard Franse frank (1,765 miljard Belgische 
frank) werd toegestaan, volgens dezelfde voorwaarden als in het Benelux-
akkoord.  De Bank en de Banque de France zouden zorgen voor de uitvoering 
van het akkoord31.  Op 10 oktober sloten beide centrale banken een voorlopige 
overeenkomst in die zin32. 
 Einde oktober 1944 vonden te Parijs de besprekingen voor de 
definitieve overeenkomst plaats.  De Franse vertegenwoordigers poogden de 
kredietlijn nog op te trekken tot 3 miljard Franse frank, maar dit voorstel werd 
afgewezen.  Debetsaldo’s boven de toegestane kredietlijn moesten met goud 
worden aangezuiverd.  Op 27 oktober 1944 werd het definitieve akkoord 
tussen Frankrijk en België te Parijs ondertekend.  Het sloot nauw aan bij het 
voorlopige akkoord van 9 september.  Hierdoor verviel het bijna vergeten 
Frans-Brits-Belgische akkoord van 7 juni 194033. 
 Naast het monetaire akkoord met Frankrijk kwam er, na heel wat 
moeilijkheden, ook een analoge monetaire overeenkomst met Groot-Brittannië 
tot stand.  Op het einde van 1943 had Gutt bij Sir David Waley van de 
Treasury sterk aangedrongen op het sluiten van een dergelijk akkoord.  De 
Britten hadden hierop, zeer diplomatisch, niet gereageerd34.  Toen in februari 
1944 een akkoord werd gesloten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, 
meenden de Benelux-landen dat nu ook hun tijd was aangebroken om met 
Groot-Brittannië tot een overeenkomst te komen35.  De ministers Gutt en van 
den Broek, en hun medewerkers Ansiaux en Beyen, benaderden opnieuw 
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Waley van de Treasury.  De Belgen en de Nederlanders wensten de zones van 
de frank en van de gulden, beide met hun koloniale achterban, door middel 
van een vaste wisselkoers te binden aan het pond sterling en hiermee de 
suprematie van sterling als internationale reservemunt te erkennen.  Als 
tegenprestatie zou Groot-Brittannië de onafhankelijkheid en souvereiniteit van 
beide munten bevestigen en er mede voor zorgen dat hun vooroorlogse positie 
in het internationale betalingsverkeer werd hersteld.  De Belgen en 
Nederlanders wensten bovendien dat ze na de vijandelijkheden een 
bevoorrechte toegang zouden krijgen tot de Britse markt, onder andere om er, 
eventueel met krediet, kapitaalgoederen voor het herstel van hun economie te 
kunnen aankopen36. 
 De Treasury en de Bank of England stonden niet gunstig tegenover het 
voorstel.  Een Brits-Benelux akkoord kon in ieder geval niet: het zou een vrije 
transferabiliteit van sterling in de Benelux-zone meebrengen, wat vermeden 
moest worden; bovendien zou het de toetreding van de sterlingzone in een 
internationale multilaterale regeling kunnen bemoeilijken.  Indien het toch tot 
een akkoord kwam, dan zouden het twee parallele akkoorden moeten worden.  
Verder zou het in ieder geval om een experiment gaan: de suggestie om er 
akkoorden voor negen jaar van te maken was dan ook onaanvaardbaar.  Ten 
slotte konden de akkoorden slechts gelden voor toekomstige commerciële 
betalingen in rekening-courant, en dan nog met uitsluiting van kapitaal-
goederen; de bestaande sterlingbalansen zouden vanzelfsprekend een aparte 
behandeling moeten krijgen37. 
 Ansiaux had al vanaf 26 februari 1944 aan een eerste voorontwerp 
gewerkt: het werd op 4 maart aan de Treasury ter discussie aangeboden.  Waley 
deed moeilijk en bleef kritisch, ook wanneer later, in aansluiting op de 
discussies, nieuwe herziene versies werden ingediend.  De onderhandelingen 
werden van Belgische zijde gevoerd door Baudewyns en Ansiaux.  Ze sleepten 
aan zonder enig resultaat38.  De Belgen onderstreepten nochtans duidelijk dat 
het akkoord in feite in het voordeel van Groot-Brittannië speelde.  Het zou de 
Belgische frank aan het pond binden, wat zoveel was als een bezegeling van 
het vertrouwen van België in de Britse toekomst.  Indien de Britten daar geen 
brood in zagen, dan kon België niets anders dan zijn munt direct aan het goud 
vast koppelen, los van het pond39. 
 Waley liet zich niet overtuigen.  Wegens de enorme omvang van de 
sterlingtegoeden in de wereld zouden de beperkingen die golden voor de 
transacties in sterling in ieder geval gehandhaafd moeten blijven.  Bijgevolg 
zouden de bestaande en eventueel nieuwe Belgische sterlingtegoeden voorlopig 
niet gebruikt kunnen worden.  Het had dus geen zin een akkoord te sluiten dat 
in onderlinge kredietverlening voorzag.  Baudewyns en Ansiaux antwoordden 
dat het voorstel in wezen een monetair akkoord betrof en geen kredietakkoord: 
het ging slechts om het bepalen van een vaste wisselkoers en om geringe 
wederzijdse debetmarges.  Waley bleef echter op zijn standpunt.  De Britse 
regering was slechts bereid een akkoord te sluiten, indien ook voor de 
toekomst België en Nederland zich verbonden om krediet te blijven verlenen 
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aan Groot-Brittannië zonder een verplichting van wederkerigheid van Britse 
zijde40. 
 In augustus 1944 overlegden van den Broek en Gutt te Londen hoe er 
moest gereageerd worden op het Britse standpunt.  Ze meenden begrip te 
moeten opbrengen voor het probleem van de sterlingtegoeden, die tijdens de 
oorlog enorm waren opgelopen en in de naaste toekomst nog verder zouden 
toenemen, voor België via de Anglo-Belgian Financial and Mutual Aid akkoorden, 
die op 22 augustus 1944 waren ondertekend41.  België en Nederland zouden de 
uit de oorlog voortvloeiende tegoeden voorlopig in portefeuille houden.  
Bovendien zouden ze zich bereid verklaren de uit de Financial and Mutual Aid 
voortvloeiende tegoeden niet in goud- of gouddeviezen op te vragen.  Vanaf 
een vast te stellen datum zouden België en Nederland deze laatste tegoeden 
wel, in jaarlijkse schijven, kunnen aanwenden voor aankopen in de 
sterlingzone.  Inzake de onderlinge kredietverlening in rekening-courant 
meenden Gutt en van den Broek echter dat van het principe van de 
wederkerigheid niet kon worden afgeweken.  Wel verklaarden ze zich bereid 
om de door hen gesuggereerde kredietmarge van 10 miljoen pond sterling te 
verminderen en om de duur van de overeenkomst van negen tot op drie jaar 
terug te brengen42. 
 Nadat er gedurende verschillende maanden werd gediscussieerd over 17 
herziene versies van Ansiauxs eerste ontwerp, werd er eindelijk, op 
22 september 1944, een consensus bereikt43.  Op 5 oktober 1944 werd te 
Londen een Brits-Belgische monetaire overeenkomst ondertekend, waarin de 
Belgische tegemoetkomingen inzake de sterlingtegoeden werden 
geïncorporeerd.  De wisselkoers voor lopende commerciële transacties werd 
officieel vastgelegd op 1 pond sterling = 176,625 Belgische frank.  De 
regeringen stonden elkaar een kredietlijn toe van 5 miljoen pond sterling 
(883,125 miljoen Belgische frank).  De Bank en de Bank of England zouden 
instaan voor de concrete uitvoering van de overeenkomst44. 
 
België en de Bretton Woods-akkoorden van 22 juli 1944 
 
 Naast het vastleggen van nieuwe, meer realistische wisselkoersen met 
het oog op het economische herstel in West-Europa na de oorlog, hielden veel 
ruimere problemen de aandacht gaande van de regeringen en van de centrale 
banken in Londen en Washington.  Wat met de nieuwe monetaire wereldorde?  
Iedereen was het erover eens dat het einde van de oorlog een uniek moment 
zou betekenen om de vooroorlogse monetaire chaos voor goed uit de wereld 
te helpen en door internationale samenwerking te komen tot een stabiel en 
geordend systeem van vrije wereldhandel en van vlot buitenlands betalings-
verkeer. 
 Internationale samenwerking en ordening van de wereldhandel waren 
ook al voor de oorlog punten van discussie geweest voor economische 
denkers, politieke leiders en financiers.  Een eerste voorzichtige aanzet tot 
samenwerking was af te lezen uit het Accord Tripartite van 1936 tussen 
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Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.  De beslissende 
initiatieven braken echter eerst tijdens de oorlog door45.  In de lente 1942 had 
de Britse Treasury via William Fraser aan de geallieerde regeringen in 
ballingschap te Londen inlichtingen gevraagd over de manier waarop ze 
dachten het economische herstel van hun land na de oorlog te organiseren.  In 
juli en september 1942 werden de ministers van Financiën en hun 
medewerkers door de Treasury uitgenodigd om over de ingezonden nota’s van 
gedachten te wisselen.  Van Belgische zijde namen Gutt, Boël en Ansiaux aan 
de besprekingen deel46.  Volgende stelregels werden door iedereen als 
uitgangspunt voor een herstelprogramma aanvaard: wat de muntpariteit betrof, 
zouden slechts voorlopige wisselkoersen worden vastgelegd; op gebied van 
geldcirculatie zou het teveel aan bankbiljetten uit de omloop worden genomen; 
in verband met de bevoorrading van de bevolking zou men de rantsoenering 
nog een tijdlang moeten aanhouden en ten slotte zou de controle op de prijzen 
en op de wisseltransacties voorlopig gehandhaafd blijven47.  Baudewyns’ 
voorstellen betreffende de Belgische muntsanering waren duidelijk in deze 
conclusies terug te vinden. 
 In juni 1942 had Gutt ook de befaamde Engelse economist John 
Maynard Keynes op een diner uitgenodigd om samen met hem, Baudewyns, 
Ansiaux, Rens en Van Langenhove over het naoorlogse herstel te 
discussiëren48.  Keynes was al vanaf 1941, sinds de Brits-Amerikaanse 
besprekingen over het Lend Lease Agreement, begonnen met het uitwerken van 
een globaal plan voor de naoorlogse ordening van het internationale 
betalingsverkeer.  Keynes ging ervan uit dat een dergelijk plan in dienst moest 
staan van de ‘nationale economie’, met als eerste prioriteit: de volledige 
werkgelegenheid.  Dit betekende niet dat hij geen oog had voor de 
buitenwereld, integendeel, hij was een verwoede voorstander van een grotere 
openheid van de wereldeconomie en ruimere samenwerking dan tijdens de 
tussenoorlogse periode.  De Verenigde Staten zouden een dominerende rol 
spelen: zij hadden een enorme crediteurspositie opgebouwd tegenover de rest 
van de wereld en zouden hierin zeker nog verder gaan.  Ze bezaten veruit de 
grootste goudreserve van alle landen en zouden na de oorlog de belangrijkste 
leverancier worden zowel van productie- als van consumptiegoederen.  Keynes 
voorzag dan ook voor de naoorlogse periode een uitzonderlijke dollarschaarste 
en zulks voor alle landen, of ze nu aan de kant van de overwinnaars stonden of 
niet. 
 Keynes had in februari 1942, met steun van de Treasury, het plan voor 
een International Clearing Union gepubliceerd.  De Union werd voorgesteld als een 
soort internationale bank, die een nieuwe rekeneenheid, de bancor (met vaste 
maar aanpasbare goudpariteit), zou aanwenden als basis voor de emissie van 
een nieuwe internationale munt.  Ieder deelnemend land zou een aantal van 
deze bancors toegewezen krijgen, evenredig met zijn vooroorlogse 
handelsvolume, bevolking en goudreserves (criteria duidelijk in het voordeel 
van Groot-Brittannië, dat voor de oorlog met zijn Imperial Preference System zijn 
buitenlandse handel beter had kunnen handhaven).  De Union zou een 
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multilaterale clearing toepassen.  Zouden de eindsaldi in credit en debet de 
toegewezen bancors overschrijden, dan zouden progressief stijgende interesten 
als sanctie worden toegepast, zowel op de surplus- als op de deficitlanden.  
Beide groepen zouden bijgevolg worden aangezet om een nieuw evenwicht in 
hun handels- en betalingsbalans na te streven49. 
 In de Verenigde Staten werd eveneens een plan voorbereid ter realisatie 
van een stabiele monetaire wereldorde na de oorlog.  Al in het begin van 1941 
had Harry Dexter White, een topambtenaar in de Amerikaanse Treasury, 
enkele voorstellen geformuleerd die terug te vinden zijn in zijn latere plan.  
Toen de Verenigde Staten zich in december 1941 aansloten bij het kamp van 
de geallieerden, werden die voorstellen nog verder uitgewerkt.  In april 1942 
werden ze als het White Plan kenbaar gemaakt.  White suggereerde de 
oprichting van twee instellingen ter herstel van de wereldeconomie: een 
wereldbank voor langlopende kredietverleningen en een internationaal 
stabilisatiefonds voor kortlopende kredietverleningen.  Beide supranationale 
instellingen zouden functioneren binnen het kader van vaste wisselkoersen, een 
open wereldhandel en vrije geld- en kapitaalbewegingen.  Het stabilisatiefonds 
zou het internationale betalingsverkeer via onderlinge multilaterale 
compensaties versoepelen.  De leden ervan zouden het fonds van middelen 
voorzien door stortingen in goud en in nationale munt, waarmee ze onder 
bepaalde voorwaarden de munten van andere landen konden aankopen.  Het 
fonds zou dus fungeren als een soort internationale bank, waar alle 
deelnemende landen onder de meest gunstige voorwaarden buitenlandse 
munten konden kopen om tijdelijke onevenwichtigheden in de handels- en 
betalingsbalans op te vangen.  Het afremmen van de commerciële expansie 
wegens betalingsbalansproblemen zou hierdoor worden tegengegaan, hetgeen 
de ongelijke verdeling van de goudreserves in de wereld zou helpen 
corrigeren50. 
 De twee plannen hadden gemeenschappelijke kenmerken: ze opteerden 
beide voor een systeem van internationale multilaterale clearing, in feite een 
systeem à la Schacht met zijn multilaterale Deutsche Verrechnungskasse.  Er waren 
echter ook belangrijke verschillen.  Keynes suggereerde de creatie van een 
fictieve internationale rekenmunt, terwijl White wenste te werken met goud en 
nationale munten.  Keynes wilde de last voor het wegwerken van tijdelijke 
betalingsbalansonevenwichtigheden op de schouders leggen van zowel de 
surplus- als de deficitlanden.  White, daartegenover, legde die last uitsluitend 
op de schouders van de deficitlanden51.  Rekening houdend met de talrijke 
kritieken52 en met het oog op een politieke consensus onderhandelden Keynes 
en White intens de volgende maanden om hun projecten te harmoniseren.  
Uiteindelijk kwam een gezamenlijk voorstel uit de bus, dat de oprichting van 
een Wereldbank en van een Internationaal Monetair Fonds suggereerde.  Het 
voorstel zou tijdens de internationale conferentie te Bretton Woods in juli 1944 
door 45 landen worden besproken en, na het aanbrengen van een aantal 
amendementen, goedgekeurd. 
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 Theunis stond vanaf het begin wantrouwig tegenover de twee plannen53.  
Hij was te liberaal van ideologie om een supranationale ordening van het 
buitenlandse betalingsverkeer, zelfs in een kader van vaste wisselkoersen en 
vrije wereldhandel, onmiddellijk te kunnen aanvaarden.  Hoewel hij grote 
waardering had voor Keynes’ intellect, stelde ook Gutt zich aanvankelijk 
negatief op tegenover beide projecten: ‘Le danger des deux plans, c’est qu’en matière 
économique, ils n’aboutissent guère qu’à des voeux’ 54 .  Tijdens een gesprek met Sir 
David Waley van de Britse Treasury enkele maanden later hield hij die 
negatieve opstelling nog steeds staande55.  Theunis en Gutt stonden niet alleen 
in hun kritische houding.  De hele bankierswereld in New York, de 
Republikeinse Partij onder de leiding van senator Taft, de Federal Reserve 
Bank te New York en de Federal Reserve Board te Washington, alle waren 
tegen, elk om specifieke eigen motieven, maar samen voerden ze een 
uitgesproken en scherpe oppositie.  De Amerikaanse bankiers vreesden 
concurrentie van de Wereldbank en van het Fonds; de Federal Reserve 
instellingen vreesden hun sterke greep op de monetaire politiek te verliezen; de 
Republikeinse Partij ten slotte was traditiegetrouw allergisch voor de 
dirigistisch getinte New Deal-inspiratie, die ze in het White-plan hadden 
gedetecteerd en waarvan ze de neerslag vreesden in de latere 
gemeenschappelijke voorstellen56. 
 De Amerikaanse president wilde echter met het project doorgaan.  Alle 
tegenstanders, en ook de Belgische regering en de Bank, zouden bijgevolg 
verplicht worden zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.  Ze moesten in 
de eerste plaats het vooruitzicht van de vaste wisselkoersen in hun 
herstelpolitiek integreren.  Om die wisselkoersen was er al heel wat te doen 
geweest.  Wie het woord ‘wisselkoers’ uitsprak, riep meteen bij alle regeringen 
in ballingschap het spookbeeld op van een bevrijder die zich het recht 
toeeigende eenzijdig de wisselkoers te bepalen in de bevrijde gebieden, liefst 
een ‘zachte’ wisselkoers, die meer koopkracht zou geven aan de soldij van de 
landingstroepen57.  Degelijke afspraken moesten hieromtrent worden gemaakt 
en wel vrij snel want de invasie kon ieder ogenblik van start gaan, zo dacht 
men ten minste.  Gutt stuurde, zoals trouwens meerdere van zijn collega’s, 
eind 1942 een memorandum naar de Amerikaanse en de Britse Treasury, 
waarin werd meegedeeld dat bij een eventuele landing in Noordwest-Europa 
de Belgische regering te Londen de nodige Belgische bankbiljetten aan de 
geallieerde legers ter beschikking zou stellen.  De inbreng van vreemde 
deviezen in het land zou verstorend kunnen werken op de muntsanering die 
parallel met de bevrijding van het grondgebied zou plaatsvinden.  Het 
memorandum benadrukte dat de Belgische regering in ballingschap te Londen 
soeverein de wisselkoers van de Belgische munt ten opzichte van het pond en 
van de dollar zou bepalen58. 
 In Londen en Washington werd nota genomen van het memorandum, 
maar wat waren de Belgische voorstellen in verband met de wisselkoers? Om 
hierover meer te vernemen, werd begin 1943 een Belgische delegatie 
uitgenodigd door de Amerikaanse Treasury.  Gutt, Boël en Ansiaux 
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verdedigden het Belgische standpunt in de discussies.  Ze argumenteerden dat, 
theoretisch gezien en rekening houdend met de prijs- en loonstijgingen in 
België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, een koers van 162 Belgische 
frank voor het pond en 41 Belgische frank voor de dollar te verdedigen was59.  
De gesprekken eindigden zonder enig concreet resultaat. 
 De Belgische kabinetsraad opteerde in mei 1943, zoals hierboven al 
gezegd, officieel voor de koers van 162 frank voor het pond en 41 frank voor 
de dollar.  Eventueel kon die koers worden opgetrokken tot 176,625 en 43,827 
frank, indien de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dit zouden eisen.  Gutt 
zond de beslissing van de Belgische regering door naar de Amerikaanse en 
Britse ministers van Financiën maar rondde de koersen af op 160 en 
40 Belgische frank, daar de Amerikaanse Treasury een voorkeur had te kennen 
gegeven voor ronde cijfers.  Intussen waren te Washington drukke bilaterale 
gesprekken van start gegaan tussen vertegenwoordigers van de Amerikaanse 
Treasury en vertegenwoordigers van de Europese ministers van Financiën, met 
als doel de plannen van White en Keynes te evalueren60.  De Europese 
gesprekspartners dachten dat ook nu het probleem van de wisselkoersen ter 
sprake moest komen.  Die discussie sloot immers naadloos aan bij de 
hervormingsplannen van het internationale monetaire systeem.  Bovendien 
wensten de Europese regeringen in ballingschap nu zekerheid te krijgen over 
de wisselkoersen, die door de geallieerde legerleiding bij de landing zouden 
worden toegepast.  Boël onderhandelde namens België, Crena de Iongh 
namens Nederland.  Beiden hielden nauw contact met elkaar61.  Geen van 
beiden kon echter uitsluitsel krijgen over de wisselkoersen.  Boël had 
bovendien de indruk dat de Amerikaanse Treasury voor België een zwakkere 
dan de voorgestelde koers in het hoofd had.  Hij veronderstelde dat de invloed 
van de Van Zeeland-clan hieraan niet vreemd was. 
 In het begin van oktober 1943 kwam Boël tot de conclusie dat de door 
België voorgestelde koersen van 160 en 40 frank niet meer aan de realiteit 
beantwoordden.  De oorlog sleepte aan en volgens zijn informatie uit 
clandestiene bronnen liep de bankbiljettenemissie in België steeds meer uit de 
hand.  De vroegere berekeningen waren dus niet meer accuraat.  Hij kwam tot 
de overtuiging dat de persoonlijke voorkeurkoersen van Gutt, namelijk 
176,625 en 43,827 frank, de juiste waren62.  Al in september had Gutt, tijdens 
een ontmoeting met de Britse Chancelor, getracht de Britten over te halen om 
zijn koers te accepteren.  De Chancelor had toen geantwoord dat de koers bij 
de landing autonoom door de legerleiding zou worden bepaald en dat die 
beslissing deel uitmaakte van het ontoegankelijke ‘militaire geheim’.  Zodra het 
land bevrijd was, kon de Belgische regering echter soeverein de wisselkoers 
bepalen die zij wenselijk achtte.  Gutt kon zich niet verzoenen met dergelijk 
standpunt: het voorstel, om door de legerleiding, zelfs tijdelijk, een ‘zachte’ 
wisselkoers te laten bepalen, kon zijn hele saneringsprogramma op de helling 
zetten63. 
 In de loop van januari 1944 voerde Gutt, samen met Theunis, Ansiaux 
en Boël, nieuwe besprekingen met White te Washington voor het bepalen van 
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de wisselkoers64.  Ook Britse, Franse, Nederlandse en Noorse vertegen-
woordigers waren bij die besprekingen betrokken.  Tijdens de discussies nam 
Gutt als uitgangspunt voor België een band van 150 en 250 frank voor de 
koers van het pond (dit kwam neer op een band van 37,22 en 55,63 frank voor 
de dollar).  Een koers rond 150 frank was onaanvaardbaar omdat hij een 
deflatoir effect zou sorteren.  Een koers boven 200 frank was al even 
onaanvaardbaar, daar zulks de koopkracht van de lagere en middeninkomens 
te fors zou doen dalen en als gevolg daarvan sociale onrust zou uitlokken.  
Slechts een koers tussen 165 en 185 frank kwam bijgevolg in aanmerking.  Op 
grond van nieuwe berekeningen van Ansiaux en Boël bleek Gutts 
voorkeurkoers van 176,625 en 43,827 frank de meest voor de hand liggende.  
Deze koers sloot trouwens ook goed aan bij de Franse en Nederlandse opties.  
Wel bleef er een marge van onzekerheid bestaan, daar de toekomstige 
verhouding van het pond tot de dollar nog steeds niet bekend was.  White 
toonde zich aanvankelijk sceptisch tegenover het Belgische voorstel en vreesde 
dat de gesuggereerde koers te hard was en hinderend zou inwerken op de 
Belgische export, die toch een cruciale factor was voor het naoorlogse herstel 
van het land. 
 De traditie wil dat White op het einde van moeizame besprekingen, die 
na het vertrek van Gutt door Ansiaux werden voortgezet, plots zou gevraagd 
hebben, welke vergoeding een schoenpoetser of een vestiaire-dame in België 
voor hun diensten ontvingen.  Ansiaux zou hierop geantwoord hebben: 
1 frank.  White zou dan, na een paar seconden stilte, verklaard hebben dat hij 
onder die voorwaarden begrip kon opbrengen voor het Belgische voorstel.  
Tot ieders opluchting besloot hij de vergadering met de verlossende woorden 
dat het aan de Belgische regering was om in eigen land de koers te bepalen.  
Indien het ‘un taux raisonnable’ was, zou de Amerikaanse regering akkoord 
gaan65.  Op de kabinetsraad van 7 april 1944 te Londen legde Gutt het 
voorstel, dat hij en Ansiaux in januari te Washington hadden verdedigd, aan de 
regering opnieuw voor.  De koers werd goedgekeurd.  Gutt kon tevreden 
zijn66. 
 Nog een laatste belangrijke kwestie was aan de orde.  De oprichting van 
een internationaal stabilisatiefonds en van een wereldbank - het Anglo-
Amerikaanse plan om het naoorlogse internationale monetaire systeem te 
organiseren - moest nog ter discussie aan de lidstaten worden voorgelegd en 
daarna goedgekeurd.  White en Keynes waren tijdens de winter 1943-1944 tot 
een vergelijk gekomen en legden nu een gezamenlijk project voor, dat in grote 
lijnen neerkwam op het Amerikaanse plan.  Boël, Crena de Iongh en Jacques 
J. Polak verdedigden tijdens de onderhandelingen met succes de belangen van 
de Beneluxlanden67.  Het bundelen van de voor België en Nederland 
vastgestelde quota, maakte dat beide landen samen een Executive Director 
konden aanstellen in het Executive Committee, zowel van het fonds als van de 
bank68. 
 Tijdens de conferentie van Bretton Woods (1-22 juli 1944), waar België 
vertegenwoordigd was door Gutt, Theunis, Boël, Nisot, de Gruben en 
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Chlepner, speelden vooral de eerste drie een vrij belangrijke rol 69.  Gutt werd 
verkozen tot een van de vier ondervoorzitters van de conferentie en Theunis 
werd verslaggever in de commissie Wereldbank.  Boël liet zich opmerken 
tijdens de discussies over de vaste wisselkoersen.  Keynes was er voorheen in 
geslaagd om dit principe sterk af te zwakken en zijn visie op het probleem 
door te drukken.  De Belgische delegatie slaagde er tijdens de vergadering in, 
de regelgeving in verband met dit belangrijk punt opnieuw te verstrakken. 
 Theunis en Gutt verlieten de Bretton Woods-conferentie met een 
relatief gunstige indruk over de bereikte resultaten.  Ze waren onder de indruk 
van de unanieme wil tot internationale samenwerking, zo verschillend en 
vernieuwend in vergelijking met de politiek van de jaren dertig.  Voor een op 
export gericht land als België was het uiterst positief dat tijdens de discussies 
de nadruk werd gelegd op het idee dat een verhoging van de wereldhandel de 
sleutel was tot een duurzaam herstel van de wereldeconomie70.  Als ervaren 
politici evalueerden Gutt en Theunis de behaalde resultaten toch wat sceptisch: 
‘Si on aboutit à des accords, ce sera en bonne partie grâce à des phrases équivoques’.  
‘Conviction - sincère chez beaucoup - le jour final, que la conférence, bien que n'étant pas 
parfaite dans ses résultats, aura tout de même été un grand effort de coopération 
internationale et le premier pas fait dans la voie de l'apaisement ... j'ai senti à plusieurs 
moments de la conférence ce sentiment se manifester assez fortement; plus fortement que jadis 
en tout cas.  En ce sentiment, en sa force et en sa généralisation progressive, réside l'espoir que 
les deux organismes, dont la Conférence de Bretton Woods a jeté les bases et dessiné les 
grandes lignes, seront viables et contribueront à la prospérité du monde dans la paix 
retrouvée’ 71. 
 
De bankbiljetten voor het bevrijdingsleger en voor de munthervorming 
 
 Zoals hierboven gezegd was Gutt al in de lente van 1942 de overtuiging 
toegedaan dat bij de bevrijding van België een grondige munthervorming 
moest worden doorgezet72.  Hoewel de bevrijding nog niet direct in zicht was 
meende Gutt het toch verstandig nu al werk te maken van het drukken van de 
biljetten.  Belgische bankbiljetten moesten volgens de statuten gesigneerd 
worden door de gouverneur en door de schatbewaarder van de Bank.  De 
handtekening van de gouverneur vormde geen probleem, daar hij in New York 
resideerde.  Maar de schatbewaarder, Sontag, verbleef in bezet gebied.  Hij was 
in 1940, bij beslissing van het directiecomité, op post gebleven te Brussel.  Hij 
kon nu dus bezwaarlijk worden ontslagen en vervangen worden door iemand 
die in Londen verbleef.  Uiteindelijk werd beslist zonder een formele 
toestemming de handtekening van Sontag te gebruiken73.  Zodra dit probleem 
opgelost was, werd de bestelling geplaatst bij Maison Bradbury, Wilkinson & 
C° te Londen74. 
 Aansluitend bij de geplande munthervorming en het drukken van de 
nieuwe bankbiljetten kwam ook de financiering van het bevrijdingsleger aan de 
orde.  Dat dit opeens eind 1942 een brandend probleem werd, had natuurlijk te 
maken met landing van de geallieerden in Noord-Afrika en de paniek onder de 
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regeringen in ballingschap te Londen, toen bekend werd dat de Anglo-
Amerikaanse landingstroepen hun kosten ter plaatse met dollars en ponden 
dekten tegen een voor de Fransen zeer nadelige koers.  Gutt nam begin 1943 
daarom contact op met de Britse Treasury.  Hij benadrukte bij zijn Britse 
vrienden dat bij een eventuele landing in Noordwest-Europa, de geallieerde 
legers zich zouden moeten houden aan enkele elementaire regels.  In de eerste 
plaats zou het bevrijdingsleger zijn uitgaven in België, ook die van de soldijen 
aan de troepen, uitsluitend met Belgisch geld betalen.  De Belgische regering te 
Londen zou de hiervoor nodige biljetten aan het leger ter beschikking stellen.  
De terugbetaling zou geschieden tegen een door België soeverein te bepalen 
wisselkoers, vanzelfsprekend in overleg met de geallieerde mogendheden75. 
 In mei 1943 werd een akkoord bereikt met Sir David Waley van de 
Britse Treasury.  De Belgische regering zou de Bank instructie geven om 
biljetten voor een bedrag van 750 miljoen Belgische frank bij de Bank of 
Engeland te deponeren voor rekening van het ministerie van Oorlog.  Dit 
bedrag werd in een nieuw akkoord, gesloten op 29 oktober 1943, opgetrokken 
tot 4 miljard Belgische frank.  Daarnaast werd voorzien in een kredietopening 
bij de Bank van 1 miljard Belgische frank.  De terugbetaling zou geschieden in 
ponden tegen een koers die door de Belgische regering in overleg met Groot-
Brittannië zou worden vastgelegd bij de bevrijding van het grondgebied.  
Indien het leger tijdens de campagne goederen zou aankopen in België, zou het 
hiervoor in Belgische franken betalen, die later in ponden terugbetaald zouden 
worden.  Het leger zou die aankopen echter tot een minimum beperken 
wegens de heersende schaarste aan goederen in de bezette gebieden.  Het 
leveren van diensten aan het bevrijdingsleger zou ten laste vallen van België als 
bijdrage tot de herovering76. 
 De ter beschikking gestelde biljetten waren gedeeltelijk afkomstig van de 
voorraad die Ansiaux in mei 1940 van Oostende naar Engeland had 
overgebracht en bij de Bank of England in bewaring had gegeven.  De rest 
werd in Engeland op bestelling van de Belgische regering gedrukt.  Al deze 
biljetten zouden bij de munthervorming uit de omloop worden genomen en 
vervangen door nieuwe biljetten.  Tabel 23.1 geeft hiervan een overzicht. 
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Tabel 23.1: Bankbiljetten voor het bevrijdingsleger en voor de 
munthervorming, zoals voorzien  op 27 december 1943 

(in miljoenen Belgische frank) 
 
A. Nieuwe biljetten in omloop te brengen bij de herovering 
 
 1. Biljetten ter beschikking van het bevrijdingsleger 
 

Biljetten oude type (500, 100 en 50 Bef.) 
 
Biljet tussentype, gedrukt UK (1.000 Bef.) 
 
Biljet tussentype, gedrukt UK (10 Bef.) 
 

750 
 

3.000 
 

250 

Totaal biljetten voor leger 4.000 
 
Kredietopening voor leger bij Bank 
 

 
1.000 

Totaal geld ter beschikking voor leger 5.000 
 
 2. Biljetten ter beschikking van Schatkist bij herovering 
 

Biljetten oude type (100 en 50 Bef.) 
 
Biljet tussentype, gedrukt UK (1.000 Bef.) 
 

100 
 

3.000 

Totaal geld ter beschikking voor Schatkist 3.100 
 

 Algemeen totaal biljetten ter beschikking van bevrijdingsleger en 
begeleidende Belgische administratie: 8.100 miljoen Belgische frank. 

 
B. Nieuwe biljetten in omloop te brengen bij munthervorming 

 
Nieuwe biljetten (100 Bef.) 
 
Nieuwe biljetten (500 Bef.) 
 

6.000 
 

24.000 

Totaal biljetten voor nieuwe omloop 30.000 
 
Optie 200 ton papier voor extra biljetten 

 
? 

 
Bron: ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Ansiaux: brief Ansiaux 
(Londen) aan Theunis (New York), 17.12.1943. 
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 In december 1943 was de chartale geldemissie, zowel de emissie van de 
biljetten die zouden instaan voor de voorschotten aan de geallieerde legers, als 
van de nieuwe biljetten die de munthervorming zouden begeleiden, bijgevolg 
in volle voorbereiding en was er in dit verband met de Britten ook een 
bevredigende regeling tot stand gekomen.  Met de Amerikaanse autoriteiten, 
daartegenover, had Gutt nog steeds geen concreet akkoord bereikt.  Op 
29 december 1943 had hij opnieuw te Washington een onderhoud met White 
en zijn assistent Taylor om tot een bevredigende regeling te komen.  
Geïrriteerd door Gutts aandringen, schoof White elk voorstel van tafel en 
verklaarde een onmiddellijke oplossing voor België uitgesloten.  Wat hem 
vooral tegenhield was het feit dat de kostennota voor de herovering van het 
Europese continent door het Congres nog moest worden goedgekeurd en dat 
was een delicate aangelegenheid.  White wilde alles integreren in één pakket 
van de landings- en heroveringsoperatie.  Pas daarna zag hij de mogelijkheid 
om een specifieke regeling voor België uit te werken.  Maar Gutt bleef 
aandringen.  Hij argumenteerde dat ook hij budgettaire verplichtingen had 
tegenover de natie.  Groot-Brittannië had wel een regeling met België 
aanvaard, waarom bleven de Verenigde Staten weigeren? Niets hielp, White 
bleef op zijn standpunt.  Hij besloot de discussie met de vage belofte dat de 
Verenigde Staten in ieder geval hun verplichtingen zouden nakomen en tijdig 
tot terugbetaling van alle kosten zouden overgaan.  Een aparte overeenkomst 
tussen beide landen nú was echter uitgesloten77. 
 Nieuwe besprekingen volgden in januari en februari 1944, eveneens 
zonder succes78.  White beweerde zelfs op een bepaald moment dat hij niets 
afwist van de in Groot-Brittannië gedrukte Belgische bankbiljetten en dat de 
dollars met gele zegel voor de Amerikaanse landingstroepen in Noordwest-
Europa in feite al klaar lagen.  Uiteindelijk ging hij dan toch akkoord met de eis 
om de Amerikaanse militaire uitgaven in bevrijd België te betalen met 
Belgische bankbiljetten.  Toen hij echter de lijsten zag van de Belgische 
biljettenvoorraad, begon hij te vitten over de samenstelling van het geheel: er 
waren te veel grote en te weinig kleine coupures.  Dit had hij afgeleid uit de 
ervaring van de bevrijdingstroepen in Sicilië en Zuid-Italië.  De voorraad 
biljetten van 10 Belgische frank moest worden uitgebreid en aangevuld met 
biljetten van 5 en van 2 frank.  Hij stelde zelfs het aanmaken van 
2 frankstukken voor.  Ansiaux, die aan de besprekingen deelnam, gaf instructie 
aan Thomas Basyn in Brussel om zo spoedig mogelijk biljetten van 20 en 
5 frank te laten aanmaken en een voorraad papier aan te leggen om 
onmiddellijk te kunnen voorzien in de coupures, waaraan, tijdens de militaire 
operaties, een tekort zou blijken te zijn79.  In de Munt van Philadelphia werden 
tegen hoge kosten voor een bedrag van 25 miljoen Belgische frank stukken van 
2 frank geslagen: ze werden einde april 1944 naar de Bank of England 
overgebracht80. 
 Tijdens de moeizame besprekingen overlegden Gutt, Ansiaux en Boël 
met de Fransen en de Nederlanders om bij White een gezamenlijke actie te 
voeren met het oog op een regeling voor het geld in handen van het 
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Amerikaanse bevrijdingsleger.  Ook dit leidde niet direct tot een formele 
overeenkomst.  White gaf aan de Belgische delegatie ten slotte toch enkele 
garanties: hij zou aan het Congress voorstellen dat het Amerikaanse 
bevrijdingsleger zich zou verbinden in België uitsluitend met Belgisch geld te 
betalen.  Hij zou ook trachten te verkrijgen dat alle militaire uitgaven in het 
kader van het Mutual Aid Agreement zouden worden terugbetaald.  Hij beloofde 
ook dat de legerleiding een precieze boekhouding zou bijhouden over alle 
gedane uitgaven81.  Op 1 juni 1944 werd uiteindelijk een overeenkomst in die 
zin getekend met het opperbevel van de geallieerde legers82. 
 Intussen waren er nog enkele kleine wijzigingen aangebracht in de in 
december 1943 geplande voorraad bankbiljetten te Londen.  De regering had 
namelijk in het voorjaar 1944 beslist ook de oude bankbiljetten van 
50 Belgische frank te doen inleveren en te vervangen, zodat nog in juli 1944 
een extra bestelling werd geplaatst voor het drukken van biljetten van 50 frank 
ter waarde van 1,25 miljard83.  Vermoedelijk werd die bestelling afgezegd 
omdat de leveringstermijn te lang was en werd daarom beslist de oude biljetten 
van 50 frank uiteindelijk toch in circulatie te laten84.  De levering van de 
biljetten van 500 frank liep ook een ernstige vertraging op, zodat deze 
categorie slechts voor een waarde van 20 miljard ter beschikking kwam in de 
plaats van de voorziene 24 miljard85.  Op 6 september 1944 waren 1.840 kisten 
met Belgische bankbiljetten van 1.000, 500, 100, 50 en 10 frank in handen van 
de Supreme Headquarters of the Allied Forces (SHAEFF)86. 
 
De organisatie van de terugkeer van de Bank naar België 
 
 Einde 1943 begonnen Theunis te New York, de regering en de directie 
van de Bank te Londen zich voor te bereiden op hun terugkeer naar België.  
Theunis verwachtte de bevrijding in de loop van het komende jaar en sprak al 
in december 1943 van de grote op til zijnde zuivering: ‘ce sera l’année du grand 
nettoyage’ 87.  Tijdens de volgende maanden zou Theunis op de noodzaak van 
die zuivering geregeld terugkomen, daarbij steun zoekend bij de regering, bij de 
directie van de Bank, en bij Walter Ganshof-van der Meersch, die na zijn 
overkomst uit België in 1943 met de staatsveiligheid was belast.  Volgens 
Theunis kon de in België gebleven bevolking in drie groepen worden 
onderverdeeld: de weinigen die zich in België tijdens de oorlog fatsoenlijk 
hadden gedragen (de witte groep), degenen die zich schandelijk hadden 
gedragen (de zwarte groep) en degenen die een twijfelachtige houding hadden 
aangenomen (de grijze groep).  Die laatste groep zou zeker de talrijkste zijn, 
maar ook voor die groep had Theunis geen goed woord over88.  Gutt, van zijn 
kant, stelde zich meer genuanceerd op.  Hij was ook voorstander van een 
grootschalige zuivering, maar beslissingen over concrete gevallen zouden niet 
altijd eenvoudig zijn, meende hij89. 
 Vanaf de herfst van 1943 werd de terugkeer van de Bank concreet 
voorbereid.  Al in oktober lag een memorandum op tafel met duidelijke 
voorstellen90.  Een van de Londense directeurs zou met een gedelegeerde 
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volmacht het bevrijdingsleger op de voet volgen en de controle over de 
bevrijde agentschappen onmiddellijk overnemen, en ook de controle over het 
Brusselse hoofdkantoor, zodra de stad zou zijn heroverd.  De gedelegeerde 
directeur zou via de Belgische Militaire Missie met de geallieerde 
opperbevelhebber samenwerken, maar zijn onafhankelijkheid behouden.  De 
gedelegeerde directeur zou vergezeld worden van een beperkte staf.  In het 
voorjaar 1944 werd Ansiaux definitief door de regering voor die functie 
aangeduid91. 
 In december 1943 zocht Theunis naar de manier om zich van de 
Brusselse Bankdirectie te ontdoen: ‘Nisot étudie la façon dont, à la rentrée, on pourra 
se débarasser de MM.  Goffin et consorts’ 92.  Begin januari 1944 was J. Nisot, 
juridisch adviseur van Theunis te New York, met zijn voorstel klaar.  Hij 
suggereerde het uitvaardigen van een wetsbesluit door de regering, waarbij het 
beheer van de Bank tijdens de periode tussen de bevrijding en de eerste 
algemene vergadering uitsluitend zou worden uitgeoefend door de gouverneur, 
samen met de twee Londense directeurs.  Hetzelfde wetsbesluit zou Ansiaux 
delegatie van bevoegdheid geven voor zijn handelingen tijdens de herovering 
van het land.  Door een dergelijk wetsbesluit zou de Brusselse directie van de 
Bank tijdens de overgangsperiode automatisch worden uitgeschakeld93. 
 Baudewyns en Ansiaux wilden aanvankelijk niet zo ver gaan en meenden 
vice-gouverneur Ingenbleek in functie te moeten laten.  Deze laatste was al 
voor de oorlog benoemd, en het wetsbesluit van 27 november 1941 had zijn 
benoeming niet expliciet gecasseerd.  Op welke grond kon hij dan onmiddellijk 
worden ontslagen94?  Theunis wilde echter niet toegeven om wat hij noemde: 
‘la nécessité de procéder à un nettoyage complet ’ 95.  Toen Ganshof-van der Meersch 
meedeelde dat Ingenbleek in feite de slechte geest in de Brusselse directie was96 
en toen Theunis bovendien opmerkte ‘que le gouvernement est décidé à faire maison 
nette dans tous les secteurs à l’arrivée ’ 97, gaven Baudewyns en Ansiaux toe en sloten 
zich bij Theunis aan.  Naar Baudewyns’ opvatting was er echter geen speciaal 
wetsbesluit nodig om de Brusselse directie bij de bevrijding van het land 
onmiddellijk te elimineren en om aan Ansiaux de afgesproken delegatie van 
bevoegdheid toe te kennen.  De organieke wet van de Bank en de statuten 
lieten dergelijke maatregelen toe98.  Het werd een vinnige twist tussen Nisot en 
Baudewyns, die uiteindelijk in het voordeel van Baudewyns werd opgelost99. 
 De bevrijding stond nu voor de deur.  Ansiaux vervoegde zich bij het 
bevrijdingsleger zodra de troepen de Belgische grens begonnen te naderen.  
Theunis te New York en Baudewyns te Londen begonnen, samen met de 
regering, hun terugkeer naar het bevrijde België te organiseren.  Begin 
september 1944 was het zover. 
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Hoofdstuk 24 
 

DE  TERUGKEER  UIT  LONDEN 
 
 
 
 ‘Avez-vous déjà pensé à ce que vous ferez du faux gouverneur, 

 du molasson Ingenbleek et des deux individus qui se sont 
introduits pour faire marcher à fond le clearing en faveur 

 de l’Allemagne? Je suppose que votre réponse est: un coup de balai ’ 
 (Theunis aan Gutt, 18.11.1943) 

 
 
 
 
De grote afrekening 
 
 Bij de bevrijding van Brussel op 4 september 1944 had de directie de 
loketten van de Bank doen sluiten.  Ze wachtte nu op instructies uit Londen, 
maar die kwamen niet onmiddellijk.  Hierdoor zag het Brusselse directiecomité 
zijn actie en initiatief voorlopig verlamd.  De toespraak van eerste minister 
Pierlot, bij de terugkeer van de regering naar België op 8 september, bracht 
enige verduidelijking.  Pierlot verklaarde dat alle tijdens de oorlog gedane 
benoemingen in België als nietig moesten worden beschouwd.  Hij lichtte 
tegelijkertijd de bewarende monetaire maatregelen toe, die enkele dagen 
voordien door de regering te Londen waren getroffen en die nu in België 
onmiddellijk van kracht werden1. 
 De volgende ochtend nam Goffin contact op met regeringscommissaris 
Smeers met de vraag wat hem te doen stond.  Smeers raadde hem aan zich 
terug te trekken in het appartement van de gouverneur en te wachten op een 
signaal van de regering.  Volgens de statuten, zo zei hij, was het aan de vice-
gouverneur om in te staan voor het interimair bestuur.  Goffin werd in de 
vroege ochtend bij de minister van Financiën ontboden.  Hij werd in een 
uiterst kort gesprek verzocht ontslag te nemen en ook direct de bankgebouwen 
te verlaten2.  Goffin gaf hieraan onmiddellijk gevolg.  In feite had hij al in 1943 
aan Basyn en aan Vandeputte zijn voornemen te kennen gegeven dat hij, zodra 
het land bevrijd was, de Bank zou verlaten.  Wel had hij gehoopt de 
gelegenheid te krijgen zijn activiteit als directeur en gouverneur te kunnen 
verantwoorden.  Dit bleek er echter niet meer bij te zijn.  Gutt ontbood nog 
diezelfde morgen ook Ingenbleek op zijn kabinet.  Het gesprek verliep nog 
minder vriendelijk.  Gutt verweet Ingenbleek zijn lakse, zelfs collaborerende 
houding tijdens de bezetting en eiste daarom een onmiddellijke ontslagname, 
zo niet zou hij op staande voet worden ontslagen.  Ingenbleek ging akkoord 
met de eis van de minister, maar zodra hij terugkwam in de Bank, herzag hij 
zijn houding.  Waarschijnlijk was hij door de minister overvallen.  Toen hij 
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eenmaal over de schok heen was, die de ijskoude ontvangst bij de minister 
zeker had veroorzaakt, liet hij hem in een brief weten dat hij pas ontslag zou 
nemen als Theunis uit de Verenigde Staten was teruggekeerd.  Zich 
onmiddellijk uit de Bank terugtrekken zou, naar de bevolking toe, een 
ongunstig signaal geven, zo meende hij.  Gutt weigerde hierop in te gaan; 
Ingenbleek nam noodgedwongen onmiddellijk ontslag3. 
 In een besluitwet van 5 september 1944 had de regering al haar op 
27 november 1941 afgekondigde maatregelen betreffende de Bank afgeschaft 
en vervangen door een nieuwe regeling.  De zetel werd terug naar Brussel 
overgebracht.  Het directiecomité zou in de toekomst uit zes leden bestaan.  
Alle huidige directeuren, regenten en censoren zouden hun functie beëindigd 
zien op de dag van de eerstkomende algemene vergadering, als nieuwe 
verkiezingen zouden worden gehouden.  Bij de terugkeer van de regering uit 
Londen vertrouwde Gutt, op advies van Smeers, het beheer van de Bank toe 
aan een ‘voorlopig beheerscomité’, bestaande uit Vandeputte, Ansiaux - die het 
bevrijdingsleger had vergezeld -, Sontag en Basyn4.  Het comité kwam van 11 
tot 15 september iedere dag samen.  Vanaf 16 september, de dag waarop 
gouverneur Theunis uit New York terugkeerde werd het vervangen door een 
normaal functionerend directiecomité.  Het werd voorgezeten door de 
gouverneur en telde verder vijf leden: directeur Baudewyns, terug uit Londen, 
de directeuren Ansiaux en Vandeputte, schatbewaarder Sontag en secretaris 
Basyn5.  Het aldus samengestelde directiecomité zetelde tot en met 3 november 
1944, de dag waarop de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders 
het definitieve comité zou verkiezen.  Het ontslag van Goffin en Ingenbleek 
kreeg echter tijdens die overgangsperiode nog een onbehaaglijk en bewogen 
verlengstuk. 
 Tijdens de eerste na de bevrijding gehouden bijeenkomst van de 
algemene raad op 27 september 1944 deelde Theunis de ontslagname van 
Goffin en Ingenbleek mee.  De raad doorprikte direct het verhaal van Theunis 
en stelde dat het niet om een ‘ontslagname’, maar om een ‘ontslag’ ging.  
Goffin was gewoon ‘afgezet’ en dat moest dan wel om zijn laakbare houding 
tijdens de oorlog zijn.  Zelfs al was het niet met zoveel woorden gezegd, 
sommige leden van de raad beschouwden het ontslag van Goffin als een 
blaam, die ook op hen terugsloeg.  En dat namen ze niet.  De regenten Bekaert 
en Peltzer en de censoren Dewandre en Mogin zetten de daaropvolgende 
discussie op het spoor van een open verdediging van Goffin.  Zijn benoeming 
tot gouverneur in 1941 was de enige manier geweest, beklemtoonden ze, om 
een catastrofale Duitse benoeming te voorkomen.  Verder had Goffin zich als 
gouverneur steeds moedig, patriottisch en met waardigheid gedragen.  
Betekende zijn ontslagname een blaam, dan viel die blaam ook op alle leden 
van de raad.  Ze vroegen zich af of dit misschien de geheime agenda was 
achter de besluitwet van 5 september?  Was het een poging van de Londenaars 
om alle aanwezige leden uit de algemene raad te verwijderen onder 
voorwendsel dat ook zij een te lakse houding hadden aangenomen tijdens de 
bezetting6 ?  Bekaert was het meest expliciet in zijn reactie: ‘L’attitude la plus 
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facile et la moins courageuse était l’abstention…  L’opinion rendra justice un jour à ceux qui 
sont restés en place dans le seul but d’empêcher l’occupant d’agir en Belgique à sa guise’.  
Theunis bond in: Goffins ontslagname impliceerde helemaal geen blaam voor 
de raadsleden, antwoordde hij en hij voegde er zelfs aan toe dat hij verheugd 
was terug in het midden van zijn collega’s regenten en censoren te zijn.  Hij 
hoopte bovendien dat allen, zonder uitzondering, zich kandidaat zouden 
stellen voor de herverkiezing bij de eerstkomende algemene vergadering.  
Theunis deelde ook mee dat Ingenbleek om gezondheidsredenen ontslag had 
genomen, een motief dat gezien Ingenbleeks voorgeschiedenis als plausibel 
werd aanvaard7. 
 Vermoedelijk waren Theunis en Gutt onder de indruk van de kritische 
reacties van de regenten en censoren op de weinig elegante manier waarop ze 
Goffin hadden aangepakt.  Wellicht realiseerden ze zich, door het incident in 
de raad, dat ze onvoldoende waren ingelicht over hoe moeilijk het beleid 
tijdens de bezetting wel was geweest.  Gutt zou trouwens later toegeven dat de 
regering in Londen tijdens de oorlog zeer geïsoleerd was en over het beleid in 
België slechts inside information ontving via de enkele naar Londen overgekomen 
vluchtelingen, die meestal zelf schaars waren ingelicht of wellicht een 
bevooroordeelde opinie hadden over het bezette gebied8.  Was het wel zo wijs 
geweest al wat gouverneur Janssen tijdens de bezetting had gedaan de hemel in 
te prijzen en daarnaast zo negatief te oordelen over Goffin, die, al met al, een 
zeer belastende erfenis had overgenomen en getracht had er het beste van te 
maken?  De bronnen bevatten uiteraard geen gegevens over de psychologische 
motieven van de protagonisten in dit verhaal.  Maar zoveel is zeker dat zowel 
Gutt als Theunis, al een paar maanden na het dramatische gebeuren in de 
Bank, zich moreel verplicht voelden een geste te doen tegenover Goffin: ‘pour 
les services rendus au pays en restant en Belgique; ....cette pension devait constituer une espèce 
de réparation pour la façon dont M. Goffin a été traité après la libération;… une indemnité 
compensatoire pour le tort moral causé à M. Goffin’ 9.  Na gezamenlijk overleg en na 
consultatie van meester Marcq stelde Theunis aan het directiecomité voor om 
Goffin een pensioen van 200.000 Belgische frank per jaar toe te kennen als 
vergoeding voor bewezen diensten10.  Het comité ging akkoord met het 
voorstel dat op 25 oktober aan de algemene raad werd voorgelegd en 
goedgekeurd11. 
 Als gevolg van deze beslissing moest het directiecomité aan de 
regentenraad de toestemming vragen voor een aanvullend krediet.  Intussen 
was de samenstelling van het directiecomité echter grondig gewijzigd: Frère 
was gouverneur geworden en naast Baudewyns en Ansiaux zetelden nu ook 
Berger, Van Nieuwenhuyse, Smeers en De Voghel als directeur in het comité.  
De nieuwbenoemde gouverneur en de nieuw verkozen directieleden maakten 
bezwaar tegen de beslissing van de algemene raad.  Volgens de statuten van 
1937 mochten de leden van het directiecomité geen andere vergoeding van de 
Bank ontvangen dan de hun toegekende wedde.  Die wedde werd voldoende 
hoog geacht om de leden in staat te stellen zelf te zorgen voor hun pensioen of 
voor het dekken van andere risico’s.  De weduwen van gouverneur Janssen en 
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directeur Mahieu hadden, na het overlijden van hun echtgenoot, wel een 
pensioen gekregen van de Bank, maar, verwonderlijk genoeg, werd dit 
verklaard door het feit dat geen van beide dames ooit gouverneur of directeur 
was geweest. 
 Bekaert en enkele andere leden van de algemene raad hadden het 
probleem van de statuten in feite al besproken tijdens de vergadering van 
25 oktober 1944: ze waren van oordeel dat het verbod niet op het geval Goffin 
toepasselijk was, daar zijn gouverneurschap moest worden beschouwd als ‘un 
cas spécial et exceptionnel,...un incident de guerre’.  Om uit de impasse te geraken, 
besloot Frère advies te vragen aan stafhouder Marcq.  Die meende dat er geen 
bezwaar was tegen de voorgestelde regeling ten gunste van Goffin, indien het 
om een vergoeding zou gaan voor bewezen diensten na 27 november 1941.  
Bij besluitwet van die datum had de Londense regering immers de benoeming 
van Goffin tot gouverneur onwettig en nietig verklaard en had ze bovendien 
alle directiebevoegdheid aan het Brusselse comité ontnomen.  Goffin was dus 
vanaf dat ogenblik geen gouverneur meer en ook geen directeur, enkel een 
zaakwaarnemer, zodat er statutair geen probleem was om hem een vergoeding 
voor bewezen diensten toe te kennen12.  De meanders van het juridisch 
denken, die voor velen in die dagen zo fataal zijn geweest, leken in de eerste 
ronde voor Goffin naar een happy end te leiden.  Maar het laatste woord was 
nog niet gevallen. 
 Frère legde de kwestie en het advies opnieuw voor aan de algemene 
raad, die sinds de verkiezing van 3 november eveneens grondig was vernieuwd.  
Hier waren de meningen nu ook verdeeld en bleek er geen consensus meer te 
bestaan over de zaak-Goffin.  Frère besloot daarom een beroep te doen op een 
college van drie juristen: Emile Brunet, Emile Janson en Walter Grégoire13.  
Die verwierpen Marcqs advies.  Ze stelden vast dat Goffin tijdens de 
betrokken periode een wedde van gouverneur had ontvangen, hij had zich als 
gouverneur gedragen en was door de publieke opinie als zodanig erkend.  Hij 
moest bijgevolg ook nu behandeld worden als een gewezen gouverneur.  Ze 
voegden er nog aan toe dat, indien Marcqs interpretatie zou worden aanvaard, 
de Bank logischerwijze de uitbetaalde gouverneurswedde van Goffin moest 
terugvorderen14.  Frère trachtte, verwijzend naar het advies van de drie juristen, 
de algemene raad te overtuigen zijn beslissing van 25 oktober te vernietigen.  
Hierover kon hij opnieuw geen consensus krijgen.  Wel gingen alle leden van 
de raad uiteindelijk akkoord dat de gouverneur gebruik zou maken van zijn 
statutaire bevoegdheid om de beslissing van de raad ten gunste van Goffin aan 
de minister van Financiën voor te leggen.  Frère maakte gebruik van die 
bevoegdheid.  Op 2 maart 1945 onderschreef Gaston Eyskens, de nieuwe 
minister van Financiën, het standpunt van Frère15. 
 Hiermee was de pensioenkwestie nog niet van de baan.  De leden van 
het directiecomité meenden dat het hele pakket van de pensioenregelingen, dat 
terugging tot de hervorming van de statuten in 1937, dringend moest worden 
herzien te hunnen gunste.  In december 1946 besloten ze deze kwestie te 
onderzoeken16.  Ingenbleek maakte van deze gelegenheid gebruik om bij 
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minister van Financiën Eyskens, bij de directeuren Smeers, Berger en Van 
Nieuwenhuyse, en uiteindelijk ook bij gouverneur Frère, te pleiten voor een 
pensioenregeling of een eventueel andere vergoeding te zijnen gunste.  Al in 
februari 1947 reageerde Eyskens positief: ‘Ceux qui ne sont pas volontairement 
aveugles ont pu apprécier à leur juste valeur les services rendus au pays par les hommes qui 
ont rempli leur devoir en restant à leur postes au cours de l’occupation ennemie…  L’opinion 
publique se tourne contre les excès et les injustices’.  De directeuren Smeers, Berger en 
Van Nieuwenhuyse sloten zich schoorvoetend bij dit standpunt aan.  Frère 
deed er zelfs nog langer over omdat hij, naar zijn zeggen, wachtte op het 
akkoord van Baudewyns en Ansiaux.  In december 1947 was het zo ver: 
Ingenbleek ontving wel geen pensioen, maar een vergoeding voor een niet 
rechtmatig opgelegd ontslag.  Gutt had hem destijds vooral verweten dat hij in 
juli 1941, als dienstdoend gouverneur, een brief had ondertekend, waarbij door 
de Bank aan de Banque de France officieel de toestemming werd gegeven om 
het Luxemburgse goud naar Berlijn over te brengen.  Uit een grondiger 
onderzoek bleek echter dat gouverneur Janssen zelf, kort voor zijn overlijden, 
die toestemming had gegeven en dat Ingenbleek enkel zijn handtekening had 
geplaatst onder een beslissing, die door Janssen aan zijn secretaris Van 
Nieuwenhuyse gedicteerd was geworden17.  Werd er toen ook teruggekomen 
op de negatieve beslissing betreffende een vergoeding aan Goffin, die zich 
intussen in Zwitserland had teruggetrokken?  Op die vraag kon geen antwoord 
worden teruggevonden. 
 De ontslagen golden niet alleen voor de gouverneur en de vice-
gouverneur.  Ook de directeurs Vandeputte en Cracco werden er door 
getroffen.  Vandeputte, die na de bevrijding lid was geworden van het 
voorlopige beheerscomité en van het directiecomité onder voorzitterschap van 
gouverneur Theunis, was ervan overtuigd dat hij tijdens de algemene 
vergadering van 3 november 1944 zou worden verkozen tot directeur.  Gutt en 
Theunis, meende hij, hadden in de afgelopen maanden zijn verdiensten tijdens 
de laatste oorlogsjaren erkend en hadden hem als een waardevolle medewerker 
ingezet tijdens de overgangsperiode van september en oktober 1944.  Cracco 
had zich op de valreep, de dag voor zijn deportatie naar Duitsland, nog 
kandidaat gesteld voor het mandaat van directeur18.  Zijn kandidatuur zou 
zonder discussie worden geaccepteerd, zo werd verondersteld.  Cracco had 
zich, vooral tijdens de laatste maanden voor zijn deportatie, geprofileerd als 
een actieve verdediger van de belangen van de Bank en was, als directielid, 
door de Duitse overheid in België als een scherp en niet gemakkelijk 
onderhandelaar beschouwd en zelfs, wel met de nodige irritatie, gewaardeerd.  
Nu had hij nog het aureool van verzetsman, gevangen in een van de Duitse 
gevangenissen.  Kun je in de roes van de bevrijding nog betere credentials 
voorleggen voor een kandidaat-directeur van de Bank?  Gutt en Theunis 
hadden geen enkel probleem met de twee kandidaten, maar Berger en Van 
Nieuwenhuyse stelden informeel een veto tegen beiden19.  Ze meenden als 
‘verzetslieden’ opnieuw hun plaats te kunnen opeisen in het directiecomité en 
weigerden te zetelen naast Vandeputte en Cracco.  De vraag waarom dit voor 
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hen zo moeilijk was, blijft open.  Wat konden ze aanvoeren tegen twee 
kandidaten, waarvan de ene nog in een gevangenis in Duitsland zat en de 
tweede een loyale medewerker van de Bank was geweest, tijdens de uiterst 
moeilijke laatste jaren van de bezetting?  Naar het zeggen van Robert 
Vandeputte verzette ook Ansiaux zich fel tegen zijn en Cracco's kandidatuur. 
 Historici kunnen hun hoofd schudden over zo een verkeerde inschatting 
van de feiten.  Maar Gutt en Theunis werden vanuit hun ivoren toren in 
Londen en New York ineens gekatapulteerd in de realiteit, of beter in de chaos 
van een niet te herkennen land, dat hun vaderland bleek te zijn.  Het moet 
voor hen iets als spitsroeden lopen zijn geweest.  Ze wilden zich hoe dan ook 
aanpassen aan de omstandigheden die zo ver aflagen van het België dat ze 
hadden verlaten.  Als er stemmen opgingen tegen Vandeputte en zelfs tegen 
Cracco, dan dachten ze daar rekening mee te moeten houden.  Hoeveel maal 
was het hen ingepeperd geworden, sinds hun terugkeer, dat alleen diegenen die 
het hier hadden meegemaakt, konden oordelen?  Beiden besloten dus dat de 
kandidaturen van Vandeputte en van Cracco niet in aanmerking konden 
worden genomen.  Vandeputte was onvoorstelbaar ontgoocheld20.  Cracco's 
echtgenote was geërgerd, en dit is een zachte voorstelling van de feiten.  Ze 
schreef aan Frère: ‘L’assemblée générale a disposé de son (Cracco) mandat sans qu’il a 
été en mesure de justifier sa manière d’agir…  je me permets de considérer cette décision 
comme un désaveu et une sanction tout au moins prématurée pour ne pas dire injuste.’ 21.  
Vandeputte zou als compensatie gedelegeerd bestuurder van de Nationale 
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid worden benoemd, mevrouw 
Cracco ontving per brief de toezegging dat haar mans wedde van inspecteur-
generaal voorlopig uitbetaald bleef22.  Na Cracco's terugkeer uit de Duitse 
gevangenis in april 1945 werd hij door toedoen van de regering-Van Acker 
benoemd tot adjunct-beheerder van Tanger, een na de oorlog opgerichte 
internationale zone in Noord-Afrika23. 
 In de regentenraad rees er eveneens een epuratieprobleem.  Hoewel 
Peltzer tijdens de bezetting driemaal door de Duitsers was aangehouden om 
zijn patriottische houding en acties, en op 3 november 1944 als regent was 
herkozen, werd hij op 9 juli 1945 door de krijgsauditeur aangehouden op 
beschuldiging van economische collaboratie en werden zijn wolspinnerij en 
wolweverij te Verviers onder sekwester geplaatst24.  Berger stelde in het 
directiecomité de vraag of Peltzer onder die omstandigheden nog wel lid kon 
blijven van de raad van regenten en van het bestuur van het discontokantoor te 
Verviers.  In ieder geval zouden geen discontokredieten aan zijn 
ondernemingen meer worden toegekend.  Het comité besliste om vooraf met 
het krijgsauditoraat contact op te nemen25.  Uiteindelijk zou het probleem 
zichzelf oplossen.  Peltzer werd al in augustus voorlopig vrij gelaten.  Hijzelf en 
zijn bedrijven werden kort daarop buiten vervolging gesteld. 
 Naast leden van de directie werd ook een aantal personeelsleden 
geconfronteerd met zuiveringsacties.  De Bank ging kort na de bevrijding over 
tot het instellen van een onderzoekscommissie, die als opdracht kreeg 
eventuele anti-patriottische gedragingen van het personeel op te sporen en, 
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daarbij aansluitend, aangepaste sancties aan het directiecomité voor te leggen26.  
De commissie beëindigde haar werkzaamheden in februari 1945.  Het resultaat 
van het onderzoek leidde, wat het hoofdbestuur betrof, tot het ontslag op 
staande voet van elf personeelsleden; drie personeelsleden kregen een 
ontslagaanzegging en één personeelslid werd verzocht zelf ontslag te nemen.  
Op een totaal van een duizendtal medewerkers is dit zeker geen slechte score 
in een periode die we, zonder buiten ons boekje te gaan, als repressief kunnen 
bestempelen. 
 In het agentschap van Eeklo werden drie leden op staande voet 
ontslagen, te Oostende één lid27.  De succursale Antwerpen vormde een apart 
geval.  Op 17 oktober 1944 werd de beheerder-directeur Mattern tijdelijk 
geschorst omdat hij niet krachtdadig was opgetreden tegen sommige van zijn 
personeelsleden tijdens de operatie-Gutt.  Sommigen onder hen zouden van de 
inside information gebruik gemaakt hebben om een deel van hun bezit om te 
zetten in biljetten van 50 en 20 Belgische frank, die buiten de operatie-Gutt 
vielen28.  De succursale werd bovendien verdacht van een hoge graad van 
collaboratie, waar evenmin was tegen opgetreden.  Op 26 november werd aan 
Mattern een instructie doorgegeven om binnen 24 uur een lijst aan Brussel 
over te maken van personeelsleden die verdacht werden van een anti-
patriottische houding tijdens de oorlog.  Mattern zelf werd op 2 december 
ontslagen, maar mocht, op zijn verzoek, de beslissing voorstellen als een ‘eervol 
ontslag’.  Tegelijkertijd werd voor de succursale Antwerpen een speciale 
onderzoekscommissie ingesteld, die al na enkele dagen verslag uitbracht aan 
het directiecomité te Brussel.  Op 12 december 1944 werden secretaris 
Van Damme en nog acht andere personeelsleden op staande voet ontslagen, 
drie anderen kregen een ontslagaanzegging29. 
 In aansluiting met de zuiveringsactie te Antwerpen suggereerde 
directeur Berger de activiteit van de Antwerpse succursale in de toekomst aan 
een bijzondere inspectie te onderwerpen.  Er moest een nieuwe betrouwbare 
directeur-beheerder worden aangesteld30.  Berger zelf zou twee à drie 
namiddagen per week naar de succursale overkomen om er ter plaatse de 
nodige controle vanuit het hoofdbestuur uit te oefenen.  Om praktische 
redenen wenste Berger daarom een van de appartementen te zijner beschikking 
te houden in de succursale te Antwerpen.  Niet iedereen in Brussel was 
gelukkig met het voorstel-Berger.  De nieuwe directeur-beheerder zou zich 
onder voogdij geplaatst voelen, dit zou niet alleen onnodige spanningen 
veroorzaken maar het ging ook in tegen de traditie van de Bank.  Er werden 
ook vragen gesteld of een dergelijke cumulatie wel haalbaar was voor één 
persoon.  Niettegenstaande deze kritiek, haalde Berger toch zijn slag thuis.  
Wel werd zijn aanwezigheid in de succursale teruggebracht tot één namiddag 
per week31. 
 De Emissiebank vormde een laatste epuratieprobleem.  Hoewel de Bank 
en de Emissiebank tijdens de bezetting zeer nauw hadden samengewerkt, 
hadden de regering te Londen tijdens de oorlog en gouverneur Frère na de 
bevrijding getracht een vrij scherp onderscheid te maken tussen beide 
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instellingen32.  Een aanzet hiertoe ging in feite terug op de actie van 
gouverneur Janssen, die doelbewust door een duidelijke functieverdeling de 
eigen specificiteit van beide instellingen had willen aflijnen.  Hij had de 
taakverdeling zo kunnen organiseren dat alle financieel-economische 
activiteiten, die rechtstreeks te maken hadden met de bezetting als dusdanig of 
die een duidelijke link hadden met de uitzonderlijke oorlogsomstandigheden, 
overgeheveld werden naar de Emissiebank.  De Bank zou enkel haar 
vooroorlogse activiteiten, voor zover mogelijk, voortzetten.  Ook voor de 
regering te Londen kwam de taakverdeling goed uit.  Ze kon de Bank, waarvan 
de zetel tijdens de bezetting naar Londen werd overgeheveld, nu veilig stellen 
tegen elke mogelijke verdenking van collaboratie tijdens de moeilijke 
oorlogsjaren.  Het volledige odium van de economische en financiële 
collaboratie werd aldus doorgeschoven naar de Emissiebank, die na het 
overlijden van Janssen in 1941 door de stichters-bankiers samen met de 
directiecomités van de Bank en de Emissiebank was geleid. 
 Na de bevrijding namen de linkse partijen, vooral de communistische 
partij - die zich tijdens de laatste oorlogsjaren had onderscheiden in het verzet - 
samen het voortouw.  Ze beschuldigden de Emissiebank ervan dat ze het 
Belgische industriële en financiële grootkapitaal onder de mom van de 
tewerkstellingspolitiek geholpen had de collaboratie te legitimeren.  Dit had de 
bedrijfswereld, zo stelden ze, geen windeieren gelegd: het grootkapitaal had 
zich tijdens de oorlog, met steun van de Emissiebank, onrechtmatig verrijkt.  
Vanuit de linkse hoek kwam dan ook een felle campagne tegen de Emissiebank 
op gang.  De regering, die pas uit Londen was teruggekeerd, zag hierin 
aanvankelijk een bevestiging van al haar vermoedens. 
 De Emissiebank had, zoals al gezegd, vanaf 4 september 1944 haar 
deuren te Brussel gesloten.  De agentschappen deden hetzelfde zodra hun 
regio werd bevrijd.  Volgens de statuten moest de Emissiebank bij het 
beëindigen van de vijandelijkheden worden geliquideerd.  De stichters-bankiers 
kwamen op 18 september samen om de kwestie te bespreken.  De Munck en 
nog andere van zijn collega’s waren van oordeel dat ze niet tot liquidatie 
konden overgaan vooraleer de Belgische lopende rekeningen en de certificaten 
van de Emissiebank waren uitbetaald, zelfs al moesten hiervoor nog 
voorschotten bij de Bank worden aangevraagd.  Collin dacht zelfs dat de nog 
niet uitbetaalde tegoeden op de Verrechnungskasse te Berlijn vooraf moesten 
geregeld worden.  Vandeputte, lid van het directiecomité, was beter op de 
hoogte van de negatieve opinie, die de Bank en de regering deelden over de 
Emissiebank.  Hij wees dan ook de voorstellen af als irrealistisch en maakte het 
duidelijk dat de gesuggereerde demarche bij de Bank geen schijn van succes 
had: ‘il y a peu d’illusions à se faire au sujet des intentions du gouvernement.  Les sphères 
officielles sont animés d’intentions hostiles à tout ce qui se rapporte à l’activité de la Banque 
d’Emission’. 
 Vandeputte meende daarom dat het raadzamer was om voor de minister 
van Financiën een algemeen rapport op te stellen over het liquidatieprobleem 
van de instelling, een probleem dat uiterst acuut was ten aanzien van de 
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schuldeisers en vooral ten aanzien van de Bank.  De discussie sleepte aan, 
omdat geen eensgezindheid kon worden bereikt.  Op 20 september kwam de 
volledige beheerraad samen.  Daar werd uiteindelijk beslist dat Vandeputte een 
rapport over het probleem van de liquidatie zou opstellen en tegelijkertijd 
enkele voorstellen zou formuleren tot het vereffenen van bepaalde prioritaire 
schulden mits controle uit te oefenen op de rechtmatigheid van die schulden.  
De teksten werden door de stichters-bankiers op 25 september en door de 
algemene beheerraad op 27 september goedgekeurd33.  Intussen werd duidelijk 
dat de situatie met heel andere ogen zou worden bekeken.  Het krijgsauditoraat 
nam de zaak in handen.  Het startte een onderzoek tegen de Emissiebank om 
te oordelen of eventueel overgegaan moest worden tot een inbeschuldiging-
stelling en een rechterlijke vervolging wegens misdrijven van economische en 
financiële collaboratie34.  Bovendien werd door de regering, bij besluitwet van 
11 december 1944, een onderzoekscomité ingesteld om de oprichting van de 
Emissiebank en haar activiteit tijdens de bezetting na te gaan en te 
beoordelen35.  Dit onderzoek werd een grootscheepse en langdurige 
onderneming met politieke implicaties. 
 Ten slotte rees het probleem of de Bank haar grieven betreffende de 
misbruiken van het Bankaufsichtamt niet moest aangeven aan de Belgische 
Commissie voor Oorlogsmisdaden, die onder het voorzitterschap van Delfosse 
werkzaam was.  Moesten in dit verband de namen van Hofrichter en von 
Becker, eventueel ook die van von Falkenhausen, Reeder, von Craushaar en 
Schlumprecht, niet worden doorgegeven?  Het directiecomité besliste de 
kwestie aan de ministers van Financiën en Justitie voor te leggen36.  De zaak 
bleef zonder gevolg. 
 
Gouverneur Theunis te Brussel 
 
 Theunis was als gouverneur slechts kortstondig actief te Brussel, 
namelijk van 16 september tot 3 november 1944.  De tijdsspanne was kort 
maar wegens de uitzonderlijke omstandigheden vonden er tijdens die periode 
toch belangrijke en bewogen gebeurtenissen plaats, niet alleen in de Bank maar 
over het hele land.  Op 20 en 27 september 1944 legde de gouverneur 
achtereenvolgens aan de regentenraad en aan de algemene raad, een bondig, 
voorlopig verslag voor over de activiteit van de Bank te Londen tijdens de 
oorlogsjaren37.  De voornaamste opdracht, die bij de Duitse inval door de 
directie aan de vertegenwoordigers van de Bank in het buitenland was 
meegegeven, betrof het vrijwaren van de goudreserve.  Volgens Theunis was 
die opdracht meer dan optimaal volbracht.  De goudvoorraad, die voor de 
inval ter waarde van circa 21 miljard Belgische frank naar het buitenland was 
overgebracht, werd, qua waarde, slechts met 247 miljoen frank verminderd38.  
Een deel van de voorraad, ongeveer 6,6 miljard frank was tijdens de oorlog wel 
door de Banque de France aan nazi-Duitsland uitgeleverd, maar gouverneur 
Theunis had goede hoop dat dit goud, dankzij het te New York aangespannen 
proces tegen de Banque de France, in zijn totaliteit kon worden gerecupereerd. 
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 Tijdens zijn overzicht bracht Theunis ook zijn benoeming tot 
gouverneur in november 1941 ter sprake: ‘cette nomination a été faite pour affirmer le 
droit du gouvernement légal belge de désigner le gouverneur de la Banque, en vue d’appuyer 
l’action et le prestige de la Banque en Angleterre et aux Etats-Unis, et notamment pour lui 
permettre de soutenir l’important procès intenté à New York contre la Banque de France’.  
Theunis bevestigde ook dat Goffin en Ingenbleek op 9 september 1944 ontslag 
hadden genomen en maakte de datum van de bijzondere algemene vergadering 
bekend, namelijk 14 oktober 1944.  Daar tijdens die vergadering naast een 
verkiezing van een nieuwe directie ook een wijziging van de statuten zou 
worden voorgesteld - onder meer om het aantal leden van het directiecomite 
van vier op zes te brengen en om de verplichte gouddekking van 40 procent af 
te schaffen - moesten de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het 
kapitaal vertegenwoordigen.  Die voorwaarde zou vermoedelijk, wegens de 
gebrekkige communicatie, niet vervuld kunnen worden, zodat een tweede 
algemene vergadering in het vooruitzicht werd gesteld.  Zelfs indien ook dan 
niet aan de statutaire verplichtingen kon worden voldaan, zou de vergadering 
toch beslissen over de voorgestelde maatregelen.  Deze eventuele tweede 
vergadering zou plaatsvinden op 2 of 3 november 1944. 
 Theunis deelde ten slotte nog mee dat de Bank, in ruil voor 
schatkistcertificaten, circa 10 miljard Belgische frank aan voorschotten zonder 
interest aan de Belgische regering te Londen had toegekend.  Met deze 
voorschotten had de regering monetaire hulp verleend aan de geallieerde legers 
met het oog op de bevrijding van het grondgebied.  Voorts had ze daarmee een 
aanzienlijke provisie aangelegd voor een eventuele terugbetaling van de 
schatkistcertificaten, die de Banque du Congo Belge tijdens de oorlog van de 
regering had ontvangen in ruil voor het afstaan van goud en ponden sterling.  
De provisie was een voorzichtigheidsmaatregel, daar de Banque du Congo 
Belge de certificaten slechts had aanvaard onder het beding dat ze de 
uitbetaling ervan bij de vervaldagen steeds zou kunnen opeisen.  De onkosten 
die de Bank zelf te Londen had gemaakt tijdens de oorlog, bereikten bijna 
49 miljoen Belgische frank: ze hadden vooral het transport gedekt van het 
Belgische gouddepot van Londen naar Ottawa in juni 1940, het drukken van 
de nieuwe bankbiljetten en de verblijfsvergoedingen aan het personeel van de 
Bank te Londen tijdens de oorlogsjaren. 
 Op de algemene vergadering van 14 oktober 1944 waren slechts een 
beperkt aantal aandeelhouders, in hoofdzaak gevolmachtigden van 
verzekeringsmaatschappijen, aanwezig.  Ze vertegenwoordigden 14.625 
stemgerechtigde aandelen op een totaal van 45.008, zodat, zoals verwacht, een 
nieuwe vergadering moest worden samengeroepen39.  Die vond plaats op 
3 november.  Er werd voordien druk gespeculeerd over de benoeming van de 
nieuwe gouverneur en van de zes nieuwe directeurs.  Het Koninklijke Hof had 
al tijdens de bezetting getracht concrete informatie hierover in te winnen bij 
een reflectiegroep van hoge ambtenaren, vooraanstaande economisten en 
invloedrijke bankiers, die onder het voorzitterschap van Soetens, directeur-
generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken, samenkwamen om de 
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naoorlogse toekomst van het land te bespreken.  A.-E. Janssen had tijdens een 
van hun vergaderingen L.-H. Dupriez genoemd als de beste kandidaat voor het 
naoorlogse gouverneurschap.  Gewezen secretaris-generaal Snoy et d’Oppuers 
gaf echter voorkeur aan Frère, voorzitter van de Bankcommissie.  De 
kandidatuur van Frère werd ook door Soetens gesteund.  Er werd van 
uitgegaan dat Frère, levensbeschouwelijk gezien, in het naoorlogse klimaat 
gemakkelijker geaccepteerd zou worden.  Hij was bovendien een man met een 
grote reputatie in de financiële wereld40.  In oktober 1944 circuleerden in 
Brusselse financiële kringen vooral de namen van A.-E. Janssen, H. Pierlot en 
P. Heijmans als mogelijke kandidaten, en opnieuw, zelfs met grote nadruk, de 
naam van Frère, die tijdens de vergaderingen van de internationale commissie 
voor de Duitse herstelbetalingen te Parijs in 1919, als jonge secretaris van de 
Belgische delegatie, Theunis en Gutt had leren kennen en sindsdien met hen in 
contact was gebleven en ook op hun steun kon rekenen41. 
 De voorbereiding tot de verkiezing van de zes nieuwe directeurs leidde 
tot grote spanningen in de Bank.  Statutair gezien was het de bevoegdheid van 
de algemene raad om op advies van de gouverneur de in aanmerking genomen 
kandidaten ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
voor te stellen.  Theunis meende dat ook de nieuw te benoemen gouverneur 
een zekere inspraak moest hebben bij de samenstelling van zijn directiecomité.  
Zoals eerder gezegd had Vandeputte, onder druk van Theunis en Gutt en 
wegens het veto van Berger en Van Nieuwenhuyse, zijn kandidatuur 
ingetrokken.  Hij gaf wel, tijdens zijn laatste deelname aan de algemene raad, 
lucht aan zijn grote ontgoocheling.  Hij had zijn benoeming zelf niet gezocht, 
zegde hij, maar had ze, niettegenstaande de grote risico’s die hij ermee 
verbonden wist, uiteindelijk toch aanvaard op aandringen van een aantal 
prominenten, die hem allen wezen op zijn ‘devoir patriotique’.  Het verslag 
vermeldt verder dat: ‘(M. Vandeputte ajoute qu’il) a accompli les tâches les plus 
ingrates et les plus difficiles… presque seul…  MM. Berger et Van Nieuwenhuyse étaient 
administrateurs-directeurs de la BEB au moment où étaient jetées en quelque sorte les bases 
de certains réglements dont M. Vandeputte a toujours essayé dans la mesure de ses moyens de 
réduire et d’entraver les effets de l’application’.  Bekaert en Peltzer betreurden het 
ontslag: ‘il est déplorable que pour des considérations sentimentales on se passe actuellement 
d’un excellent élément … l’attitude de MM. Berger et Van Nieuwenhuyse est de nature à 
créer une mauvaise atmosphère à la Banque’ 42. 
 Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe algemene raad gaf 
Van Nieuwenhuyse ook namens Berger een repliek op de uiteenzetting van 
Vandeputte43.  Beiden hadden zich om drie redenen verzet tegen Vandeputtes 
kandidatuur.  In de eerste plaats was Vandeputte begin 1943 slechts voorlopig 
benoemd geworden voor de duur van de bezetting.  Hij moest zich aan die 
restrictie houden en kon dus, deontologisch gezien, geen kandidaat zijn.  In de 
tweede plaats hadden de resoluties van 16 oktober 1942 aan de bezetter een 
aantal beperkende voorwaarden inzake de clearing opgelegd.  Werd aan die 
voorwaarden niet voldaan, dan zouden de directies van de Bank en de 
Emissiebank afzien van verdere medewerking aan het van kracht zijnde 
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clearingsysteem.  Vandeputte had toch operaties toegestaan die door deze 
resoluties waren veroordeeld.  Ten slotte, voerden ze aan dat Vandeputte zelf 
erkend had dat de clearingtegoeden in de loop van 1943 en 1944 verder waren 
toegenomen en dan nog wel in zorgwekkende mate.  Wie was hiervoor in de 
eerste plaats, volgens Berger en Van Nieuwenhuyse, mede verantwoordelijk?  
Vandeputte.  Regenten als Bekaert en Peltzer reageerden zeer scherp.  Ze 
keurden de teneur van de beschuldigingen af, die volgens hen, ‘le caractère d’une 
plaidoirie “pro domo” had.  Ze stelden met klem dat ‘M. Vandeputte a agi avec 
courage et dévouement dans les moments difficiles de l’occupation.  Il a fourni un travail 
considérable à la Direction de la Banque, qu’il assumait seul en fait’. 
 Tijdens de algemene vergadering van 3 november werden tot directeur 
verkozen: Ansiaux, Baudewyns, Berger, De Voghel, Smeers44 en Van 
Nieuwenhuyse45.  Prins Karel benoemde Frère tot gouverneur46.  Baudewyns 
werd vice-gouverneur.  J. Vanheurck, voordien directeur-generaal van de 
Schatkist en van de Openbare Schuld, werd regeringscommissaris.  Sontag 
behield zijn functie van schatbewaarder.  Basyn werd ook bevestigd in zijn 
vroegere functie van secretaris.  Basyn verliet echter kort daarop de Bank om 
gezondheidsredenen.  Hij vertrok op ziekteverlof naar Engeland en werd voor 
de duur van zijn afwezigheid vervangen door Mevrouw Malaise47.  Had Basyn 
ook gehoopt op een directeursmandaat en was de ziekte het gevolg van zijn 
teleurstelling? Mogelijk48.  Hij had zich tijdens de oorlog volledig ingezet voor 
de Bank en was een actief lid geweest van het verzet. 
 De verkiezing van de regenten en censoren verliep zonder 
moeilijkheden.  Wie werden verkozen of herkozen tot regent?  Bekaert, 
Charles, de Lausnay, De Raedt, Frateur, Huyssens, Laloux, Peltzer en 
Van Rompa.  De censoren bleven of werden: Brat, Dewandre, Duchêne, 
Jurion, Loontjes, Mogin, Parein, Rigo, Vanderstegen en Van Dievoet.  Uit deze 
twee lijsten blijkt dat zowel bij de regenten als bij de censoren een goed aantal 
vorige mandaathouders werden herkozen.  Van de tien regenten werden er vijf 
herkozen; van de tien censoren waren het er acht.  Een mooie score dus49.  
Wat de taakverdeling in het directiecomité betrof, trokken Frère en Ansiaux de 
internationale dossiers tot zich.  Beiden werden samen met De Voghel, die de 
Juridische Dienst en de Studiedienst onder zijn verantwoordelijkheid nam, de 
dominerende figuren in het directiecomité50.  De Voghel maakte van zijn 
bevoegdheid gebruik om al begin januari 1945 de Studiedienst te reorganiseren 
en te herstofferen51.  De dienst kreeg zelfs een nieuwe naam en werd nu de 
‘Dienst Economische Studiën’ genoemd, onder leiding van J.-J. Vincent.  Hij 
werd opgesplitst in drie afdelingen: ‘Documentatie’ (afdelingshoofd: 
F. Aspeslagh); ‘Publicaties’, waaronder het maandelijkse ‘Tijdschrift’ 
(afdelingshoofd: J. Mertens de Wilmars); ‘Studiën’ (afdelingshoofd: 
P. Kauch)52.  Zodra de grenzen verruimden en nieuwe perspectieven werden 
geboden had een mini-vaandelvlucht plaats: Aspeslagh nam weldra een taak op 
in een internationale organisatie te Parijs.  Kauch werd kabinetschef bij 
minister Kronacker en Mertens de Wilmars werd adviseur in het kabinet van 
minister Eyskens.  Geen nood.  Een nieuwe generatie uitstekende 
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medewerkers kwam geleidelijk op de voorgrond, waaronder de uiterst 
competente Godelieve Van Poucke, Roland Beauvois en Maurice Toussaint.  
Zij werden de kern van de naoorlogse uitstekend functionerende ‘Dienst 
Economische Studiën’ van de Bank53. 
 Een eerste belangrijke taak van de nieuwe directie was het afsluiten van 
de oorlogsboekhouding.  Van Nieuwenhuyse zette zich onmiddellijk aan het 
werk om de boekhoudingen van de Bank te Londen en die van het 
hoofdbestuur te Brussel te harmoniseren en te fusioneren.  In de loop van 
december 1944 hadden zijn diensten deze vrij moeilijke taak geklaard54.  Van 
Nieuwenhuyse suggereerde de balansen en de winst- en verliesrekeningen van 
de oorlogsperiode niet semestrieel op te stellen, zoals statutair was vereist, 
maar ze voor te stellen op jaarbasis.  Daar kon iedereen in komen.  
Problematisch was echter dat er nog gegevens ontbraken om volledige 
balansen en rekeningen te kunnen opstellen.  Zolang niet alle elementen 
gekend waren, konden de balansen en rekeningen bijgevolg niet aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden 
voorgelegd55.  De besluitwet van 23 december 1944 zorgde voor een oplossing: 
de balansen en rekeningen 1940-1944 mochten op jaarbasis worden opgesteld 
en voor het voorleggen aan de algemene vergadering werd uitstel verleend tot 
30 juni 194556. 
 In het begin van 1945 rezen er nieuwe moeilijkheden.  De aanzienlijke 
vordering van de Bank op de Staat kon nog steeds niet worden aangezuiverd 
en niets wees erop dat dit in afzienbare tijd mogelijk zou zijn.  De bestemming 
van de in oktober 1944 geblokkeerde bankrekeningen was immers nog niet 
definitief geregeld, het probleem van de oorlogsbelastingen was nog helemaal 
niet in het klare en wat er met de herwaardering van de goudreserve precies 
zou gebeuren, was evenmin duidelijk.  De situatie van de Bank zelf was 
bovendien zeer precair.  Het was nog steeds niet zeker dat de Staat de enorme 
schuldvordering van de Bank op de Emissiebank, namelijk 64,6 miljard 
Belgische frank, zou overnemen.  Daarbij kwam nog dat de socialistische 
volksvertegenwoordiger Craeybeckx in maart 1945 een wetsontwerp indiende 
om bepaalde sectoren van de Belgische economie te nationaliseren, de Bank 
incluis.  Het directiecomité vond het onder die omstandigheden dan ook 
onmogelijk, en bovendien niet opportuun, om op korte termijn haar uit de 
oorlog voortvloeiende vorderingen op de Staat te saneren, laat staan op 
ditzelfde moment nog een grondige hervorming van de Bank op stapel te 
zetten.  Ze besliste dan ook in april 1945 de sanering en de hervorming uit te 
stellen tot een latere en minder geladen datum57.  Pas op 13 september 1948, in 
uitvoering van de wet van 28 juli 1948 in verband met de sanering van de 
balans van de Nationale Bank, zouden de sanering en hervorming eindelijk 
worden geregeld58. 
 De verplichting om de balansen en rekeningen van de oorlogsperiode 
voor einde juni 1945 voor te leggen, werd evenwel niet opgeheven.  Tijdens 
een bijzondere algemene vergadering op 30 juni 1945 werden ze voor de jaren 
1940 tot 1944 door het college van censoren in naam van de regenten aan de 
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aandeelhouders voorgelegd en besproken.  De bespreking werd hervat tijdens 
de gewone algemene vergadering op 27 augustus daaropvolgend.  Tijdens de 
bijzondere vergadering hield Ingenbleek, als aandeelhouder, een lang en fel 
betoog om zijn aanwezigheidspolitiek als vice-gouverneur tijdens de oorlog te 
rechtvaardigen.  Andere aandeelhouders protesteerden omdat er geen uitkering 
van dividenden was voorzien, zelfs niet van het statutair bepaalde dividend van 
6 procent.  Een verzoek tot uitbetaling van een voorschot werd door de 
gouverneur afgewezen.  Frère's argumenten waren tweevoudig.  In de eerste 
plaats was het probleem van de schuldvordering van de Bank op de 
Emissiebank nog niet opgelost: het was hier wachten op het rapport van het 
Onderzoekscomité om uitsluitsel te krijgen over de wettigheid van de door 
secretaris-generaal Plisnier toegekende staatswaarborg.  In de tweede plaats was 
er de onzekerheid over een eventuele nationalisatie van de Bank: hier was het 
wachten op een definitieve politieke beslissing59. 
 De laatst gepresenteerde balans gaf de toestand van de Bank weer op 
31 december 1944.  Aan de passiefzijde stonden de dadelijk opvraagbare 
verplichtingen ingeschreven voor een bedrag van 46,3 miljard Belgische frank, 
waarvan voor 42,7 miljard aan nieuwe biljetten.  Aan de actiefzijde stond de 
goudreserve ingeschreven voor een waarde van 32 miljard Belgische frank, 
waarvan 10,5 miljard (namelijk de meerwaarde na de herwaardering van de 
reserve) naar een onbeschikbare rekening op naam van de regering werd 
overgeheveld om een deel van de schuld van de Staat aan de Bank af te lossen.  
De voorschotten aan de regering betroffen op dat ogenblik in totaal 
31,4 miljard Belgische frank. 
 De kortlopende voorschotten van de Bank aan de regering, voor de 
eigen rekening van de Staat, bedroegen 19,3 miljard (11,5 miljard aan 
voorschotten, toegestaan tijdens de oorlog te Brussel; 1,3 miljard aan 
voorschotten toegestaan tijdens de oorlog te Londen; 6,5 miljard na de 
bevrijding te Brussel).  De voorschotten van de Bank aan de Staat voor het 
financieren van de geallieerde legers bedroegen 8,6 miljard (4,6 miljard voor en 
4 miljard na de bevrijding van Brussel).  Een speciaal voorschot van 3,5 miljard 
was een gevolg van de conventie van 25 januari 1943, die de Staat de 
mogelijkheid bood haar kortlopende schuld tegenover de Banque du Congo 
Belge aan te zuiveren.  De vordering van de Bank op de Emissiebank stond 
ingeschreven voor een bedrag van 64,6 miljard Belgische frank60. 
 De voorgenoemde voorschotten van de Bank aan de Staat brachten nog 
een laatste kopzorg met zich.  De conventies tussen de Staat en de Bank van 
12 mei 1940 te Brussel, van begin 1941 en 4 september 1941 te Londen, en van 
4 april 1945 te Brussel hadden het plafond van de speciale interestvrije 
voorschotten aan de Staat geleidelijk opgetrokken tot 40,933 miljard Belgische 
frank.  Op 12 juli 1945 was de kortlopende schuld van de Staat echter al 
gestegen tot 40,502 miljard frank.  De regering werd op dat moment 
geconfronteerd met nieuwe betalingen.  Aankopen in het buitenland, door de 
missie-Kronacker, om de leemte te vullen zowel in de bevoorrading van de 
bevolking als in grondstoffen voor de industrie, vielen buiten het Reverse Lend 
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Lease akkoord en moesten daarom door de regering in cash worden 
gefinancierd.  De factuur beliep bijna 3,5 miljard Belgische frank.  Minister 
Eyskens vroeg een verhoging van het plafond met 5 miljard.  Het 
directiecomité was bereid zijn akkoord te geven op voorwaarde dat vanaf deze 
voorschotten interest zou worden aangerekend.  Ansiaux vond die voorwaarde 
inopportuun.  Als compromis stelde Frère voor dat de Staat voor het 
betrokken bedrag een vierde categorie oorlogscertificaten zou creëren, zodat 
het nieuwe speciale voorschot als een extra oorlogskrediet eveneens interestvrij 
bleef61. 
 
De afsluiting van het Belgisch-Franse gouddossier 
 
 Zoals in hoofdstuk 16 uiteengezet, was het proces, dat de Bank te 
New York tijdens de oorlog tegen de Banque de France had aangespannen, 
stilgelegd na de bezetting van het hele Franse grondgebied door Duitsland, een 
gevolg van de landing van geallieerde troepen op de kust van Noord-Afrika in 
november 1942.  De verdediging van de Banque de France kon nu aanvoeren 
dat ze geen mogelijkheid meer had om bepaalde getuigen of bewijssstukken uit 
Frankrijk te laten overkomen.  De zaak zou dus slechts ten gronde kunnen 
worden bepleit na de bevrijding van het Franse grondgebied. 
 Een tweede, voor de Belgische regering te Londen belangrijke gevolg 
van de landing in Noord-Afrika was de verandering die plaatsvond in de 
positie van de Gaulle in het geallieerde kamp.  Bij zijn optreden naast de 
Amerikaanse troepen, had de Gaulle generaal Giraud van het Vichy-régime zo 
goed als uitgeschakeld.  De Gaulle werd de onbetwiste leider van het Comité 
Français de Libération Nationale, dat zich, tegen de Vichy-regering in, opstelde als 
het politieke orgaan van het vrije Frankrijk.  De Belgische regering te Londen 
erkende, als eerste onder de geallieerde landen, het Comité als de legitieme 
vertegenwoordiger van het vrije Frankrijk.  Andere landen volgden, zij het 
eerder langzaam en omzichtig.  Ten slotte werd het Comité, geleid door de 
Gaulle, aanvaard als een volwaardige partner naast de andere regeringen in 
ballingschap. 
 Dat de Belgische regering te Londen de eerste was om het Comité te 
erkennen als legitieme vertegenwoordiger van het vrije Frankrijk, was niet 
toevallig.  Sinds begin 1943 konden de advocaten van de Bank en van de 
Banque de France niet meer onderhandelen met de Franse regering te Vichy en 
ook niet meer met de Banque de France te Clermont-Ferrand.  In de zomer 
1943 liet Gutt daarom aan de Franse diplomaat Alphand weten dat de 
Belgische regering er groot belang aan hechtte het standpunt te kennen van het 
Comité over de kwestie van het Belgische gouddepot.  Alphand bracht de 
boodschap over naar Algiers, waar het Comité zich op dat ogenblik bevond.  
Op 5 oktober ontving hij vanuit Algiers een ontwerp van verklaring, waarin het 
standpunt van het Comité werd toegelicht: het Comité twijfelde er niet aan dat de 
Banque de France na de oorlog het depot aan de Bank zou restitueren - dit was 
trouwens altijd haar intentie geweest.  Bovendien engageerde het Comité zich 
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om er bij de toekomstige Franse regering op aan te dringen dat zij zich zou 
inzetten om de restitutie zo vlot en zo vlug mogelijk te doen plaatsvinden62. 
 Alphand gaf de tekst door aan Spaak, die zijn regering op de hoogte 
bracht63.  In december kwam het ontwerp ter sprake tijdens twee 
ontmoetingen van Gutt en Jean Monnet te New York naar aanleiding van de 
conferentie tot oprichting van de UNRRA64.  Gutt wond er geen doekjes om.  
Hij zei zeer ontgoocheld te zijn over de Franse tekst: een verklaring van goede 
wil was totaal onvoldoende; er moest ‘une solution plus positive’ worden 
aangeboden.  Wat Gutt nog het meest dwars zat, was het feit dat de verklaring 
geen expliciete veroordeling van de Vichy-regering noch van de Banque de 
France inhield.  Was dat niet het minste dat kon worden verwacht, na het 
flagrante misbruik van vertrouwen waaraan ze zich hadden schuldig gemaakt ?  
Het Comité meende op de eis tot een expliciete veroordeling niet te kunnen 
ingaan:  ze zou hierdoor de verantwoordelijkheid van Frankrijk als zodanig 
engageren en dit moest ten allen prijze worden vermeden.  Het Comité had 
zopas om dezelfde reden geweigerd de Vichy-regering te veroordelen omdat ze 
had meegewerkt aan de door de bezetter opgelegde racistische maatregelen 
tegen de Franse Joden.  Mocht het Comité nu de Vichy-regering expliciet 
veroordelen voor de kwestie van het Belgische gouddepot, dan zou hierdoor 
een gevaarlijk precedent worden gecreëerd65. 
 Monnet meende persoonlijk dat Gutt ten dele gelijk had met te stellen 
dat het ontwerp van 4 oktober veel te vaag was. ‘Il faut une solution prompte et sans 
équivoque ... c'est une question où le crédit de la France est réellement engagé ’, schreef hij 
op 19 december vanuit de Verenigde Staten naar het Comité te Algiers.  Met 
Alphand en Istel, en in samenspraak met Fuller te New York, werkte Monnet 
een nieuwe tekst uit, waarin het engagement van het Comité sterker werd 
benadrukt dan in het voorstel van 4 oktober: ‘Le Comité reconnaît et confirme 
l'obligation de la Banque de France, soit (d')effectuer la remise à la Banque Nationale de 
Belgique de l'or contenu dans les caisses déposées par cette dernière à la Banque de France..., 
ou bien de remettre ... l'équivalent en or du contenu des caisses ... D'autre part le Comité 
reconnaît et confirme: l'obligation de la Banque de France ... est également une obligation du 
Gouvernement Français’66. 
 Het Comité, hierin gesteund door Martial, die op dat moment op bezoek 
was te Algiers, kon zich niet akkoord verklaren met het voorstel.  Naar de 
opvatting van het Comité ging de tekst te ver.  Het Comité verklaarde zich niet 
wettelijk bevoegd om beschikkende maatregelen te nemen betreffende de 
activa van de Banque de France, noch om ze in waarborg aan de Bank af te 
staan67. 
 Monnet en Alphand gaven zich niet gewonnen.  Ze vroegen aan 
Theunis om concrete gegevens en suggesties aan te dragen die de Belgische 
visie op de zaak correct zouden weergeven en een aanzet zouden vormen om 
te komen tot een oplossing van het conflict.  Theunis liet Ansiaux een 
memorandum opstellen, dat op 9 februari 1944 werd overhandigd.  Ansiaux 
zette de kwestie van het gouddepot als volgt op een rijtje: op 10 mei 1940 
bevond zich 245.630 kilogram Belgisch goud in handen van de Banque de 
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France, ten dele als depot, ten dele onder dossier.  Tussen 10 mei en 18 juni 
1940 werden hiervan 42.752 kilogram afgestaan in ruil voor Franse 
bankbiljetten, door Belgische vluchtelingen in Frankrijk opgenomen, en in ruil 
voor Franse kredieten aan de Belgische regering.  Het nettosaldo ten gunste 
van de Bank op 18 juni 1940 bedroeg dus 202.878 kilogram.  Deze hoeveelheid 
- niet meer, niet minder - eiste de Bank terug van de Banque de France68. 
 Alphand en Monnet, met de cijfers in de hand, drongen in maart 1944 
opnieuw bij het Comité te Algiers aan op meer concrete voorstellen.  Het Comité 
herhaalde dat ze geen beschikkende bevoegdheid bezat over de activa van de 
Banque de France, maar ze opende toch een deur: het Comité was bereid zich te 
‘engageren’ dat de Bank in ieder geval zou worden vergoed voor alle schade die 
ze geleden had in verband met het gouddepot bij de Banque de France.  
Martial, terug te New York, kreeg samen met advocaat Fuller de opdracht een 
ontwerp-akkoord in die zin uit te werken69.  In dit ontwerp, dat in de loop van 
april klaar kwam, verklaarde het Comité dat het de verplichting van de Franse 
regering erkende om na de vijandelijkheden de in bewaring gegeven kisten fijn 
goud of hun equivalent in goud aan de Bank terug te geven.  Opvallend 
bevatte de tekst geen enkele verwijzing naar een analoge verplichting vanwege 
de Banque de France.  Daar had Martial voor gezorgd.  Het ontwerp bepaalde 
ook dat de Bank, van haar kant, het proces zou opschorten en zou afzien van 
het vorderen van nalatigheidsinteresten70. 
 Een onmiddellijke bespreking van het ontwerp vond vermoedelijk niet 
plaats.  Martial werd kort daarop ernstig ziek en kreeg een rust van zes 
maanden opgelegd.  Begin juni waren bovendien de geallieerde legers geland 
op de kusten van Normandië en kwam de bevrijding van Frankrijk en België in 
zicht.  Plots waren er andere dringende zaken aan de orde.  Toch bleef de 
kwestie van het gouddepot voor de Fransen een zorg.  Het Comité, dat nu de 
naam had gekregen van Gouvernement Provisoire de la République Française, nam 
nog in de loop van juni rechtstreeks contact op met de Belgische regering te 
Londen.  De Fransen drongen er bij de Belgen op aan om het geschil door 
middel van een minnelijke schikking op te lossen71.  Gutt reageerde nu voor 
het eerst gunstig.  Spaak stond vanzelfsprekend volkomen achter Gutts 
positievere houding en had voor een spoedige minnelijke schikking zelfs nog 
enkele toegevingen over.  Hij stond immers al jaren het afsluiten voor van een 
samenwerkingsakkoord met Frankrijk: het oplossen van het goudconflict 
betekende een grote stap in de richting van de verwezenlijking van zijn project.  
Gutt en de andere collega's in de regering bleven bij hun standpunt: vooraleer 
de kwestie van het goud was geregeld, werden er geen akkoorden met 
Frankrijk afgesloten72. 
 De voorlopige regering, vertegenwoordigd door Mendès-France, hield 
zich tijdens de discussies aanvankelijk aan de in april uitgewerkte ontwerp-
tekst.  Ze benadrukte dat de afstand van het goud door de Banque de France 
onder dwang was geschied en dat de Banque de France bijgevolg niet expliciet 
verantwoordelijk kon worden gesteld voor de roof.  De voorlopige regering 
kon al evenmin de politieke verantwoordelijkheid op zich nemen voor een 
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beslissing die destijds door een minister van de Vichy-regering was genomen.  
Juridisch gezien moest de Bank zich in feite tot de Duitse regering en tot de 
Reichsbank richten om de restitutie van het goud op te eisen.  De voorlopige 
Franse regering wilde echter het conflict niet op de spits drijven.  Ze was 
bereid om de Bank te vergoeden, mocht de Bank na de vijandelijkheden het 
goud via Duitsland niet kunnen recupereren.  De regering zou zelfs garanties 
willen geven voor die eventuele vergoeding.  De Bank, van haar kant, moest 
wel het proces te New York onmiddellijk opschorten en moest zich verbinden 
de procedure volledig te staken, zodra het goud opnieuw in haar bezit zou 
zijn73. 
 Gutt zond het voorstel voor advies naar Theunis te New York, die het 
op zijn beurt doorschoof naar zijn juridische adviseur Nisot.  Die reageerde 
meteen zeer negatief.  Hij vroeg zich af wanneer en wie definitief zou kunnen 
besluiten of het goud in Duitsland recupereerbaar was of niet?  Wat waren de 
concrete voorwaarden van een eventuele garantie en vergoeding door 
Frankrijk? Wat betekende een vergoeding ‘gelijkwaardig’ aan de inhoud van de 
in depot gegeven kisten?  Hoelang kon de opschorting van het proces duren? 
enz.74.  Ansiaux had in Londen het voorstel kritisch bekeken.  Ook hij stond er 
niet zo positief tegenover.  Het voorstel impliceerde een wisseling van 
debiteuren, hetgeen juridisch zou neerkomen op een ‘novatie’, waarbij alle 
contractuele rechten van de Bank tegenover de Banque de France zouden 
vervallen.  België moest daarom absoluut vermijden een andere debiteur dan 
de Banque de France te erkennen, zeker niet de Duitse regering of de 
Reichsbank, maar ook niet de Franse regering.  Het argument van de cas de force 
majeure om de Banque de France van haar verantwoordelijkheid vrij te pleiten 
mocht evenmin geaccepteerd worden.  De Banque de France was de enige 
schuldenaar en van dit uitgangspunt mocht niet afgeweken worden.  
Anderzijds kon een opschorting van het proces in de voorgestelde formule een 
uitstel sine die meebrengen: ook dit was een te vermijden risico.  De adviseurs 
waren unaniem in hun oordeel: het voorstel moest worden verworpen75. 
 Tijdens de conferentie van Bretton Woods van 15 tot 22 juli 1944 
organiseerde Mendès-France een informeel diner waaraan van Belgische zijde 
Gutt, Boël en Ansiaux deelnamen, en van Franse zijde naast Mendès-France 
ook Istel, de Largentaye en Aglion.  Het doel van de samenkomst was een 
oplossing te zoeken voor het goudgeschil, maar daarnaast werd ook gepraat 
over een Frans-Belgisch monetair akkoord en, waarom niet, over een Frans-
Belgisch-Nederlands akkoord tot economische samenwerking.  Gutt, nuchter 
als altijd, meende dat de laatste twee punten het best in Londen konden 
worden besproken.  Over het goudgeschil deelde hij onomwonden mee dat het 
Franse voorstel onaanvaardbaar was om drie redenen.  In de eerste plaats 
omdat het wisselen van debiteur tussen centrale banken geen usantie was en 
ook niet kon.  De Banque de France en de Franse regering waren in de fout 
gegaan door de instructies van de Bank in 1940 niet op te volgen.  Ze moesten 
daar nu de gevolgen van dragen.  Zelfs het aanvoeren van cas de force majeure was 
in deze omstandigheden irrelevant.  In de tweede plaats stelde Gutt dat hij 
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geen vrede kon nemen met een engagement van de voorlopige Franse regering.  
Wat indien een volgende regering een dergelijk engagement betwistte of 
gewoon naast zich neerlegde?  In de derde plaats achtte hij de voorgestelde 
garantie an empty box: ze zou immers geblokkeerd blijven zolang de teruggave 
van het goud door Duitsland niet gerealiseerd was.  Voor Mendès-France was 
Gutts negatieve antwoord een teleurstelling.  Hij zag zich nu verplicht opnieuw 
de lange weg te gaan om bij de Gaulle en zijn voorlopige regering een 
consensus te vinden voor een nieuwe werkbare formule76. 
 Op 28 juli kwamen Mendès-France en Istel met een bijgewerkt voorstel 
voor de dag.  De formule van de garantie in het eerste voorstel werd vervangen 
door de belofte tot onmiddellijke betaling van een voorschot door de Banque 
de France, ter waarde van het Belgische gouddepot, zodra de hoofdzetel zou 
zijn bevrijd.  De voorlopige regering zou zich hiervoor garant stellen.  Het 
voorschot was slechts terug te betalen indien de Bank het goud van Duitsland 
zou kunnen recupereren.  De voorlopige regering rekende er wel op dat de 
Bank het proces te New York onmiddellijk zou opschorten en de juridische 
actie voorgoed stop zetten, zodra de betaling van het voorschot was 
ontvangen.  Gutt vond dat het voorstel een aantal belangrijke verbeteringen 
bevatte: de Banque de France beschouwde zich nu als de debiteur en de 
voorschot-formule hield een onmiddellijke en effectieve betaling in.  Toch 
moest de tekst naar zijn mening nog wat worden bijgeschaafd77. 
 Gutt stuurde daarom het nieuwe voorstel naar Theunis met het verzoek 
het door Nisot te laten controleren en het voor advies aan advocaat Dulles 
voor te leggen.  Nisot herhaalde zijn opmerkingen over het aanvechtbare 
engagement van de voorlopige Franse regering.  Hij vond wel dat het nieuwe 
voorstel een vooruitgang betekende tegenover het oorspronkelijke en was 
bereid de suggestie tot opschorting van het proces als aanvaardbaar te 
beschouwen op voorwaarde dat het bewarende beslag van het Franse goud te 
New York behouden bleef tot op het ogenblik dat de restitutie aan de Bank 
volledig rond was.  Dulles ging eveneens akkoord op voorwaarde dat er 
expliciet in het akkoord bepaald werd dat de restitutie uitsluitend met goud of 
met Amerikaanse gouddollars zou geschieden en dat het proces pas zou 
worden stopgezet na de volledige restitutie, inclusief die van het Luxemburgse 
gouddepot78. 
 Zodra Parijs in augustus 1944 was bevrijd, kwam de zaak, op aandringen 
van de Franse regering, in een stroomversnelling.  Frankrijk wilde zo spoedig 
mogelijk goederen uit de Verenigde Staten importeren en wenste met dit doel 
het bewarende beslag op het Franse goud te New York gelicht zien.  De 
Bletterie, waarnemend gouverneur van de Banque de France, liet aan de 
Belgische regering te Londen weten dat de Banque de France zich steeds 
gebonden had geacht door het inbewaargevingscontract met de Bank en 
bijgevolg haar verplichting tot restitutie zo spoedig mogelijk wenste na te 
komen.  Minister van Financiën Lepercq ging, zo zegde hij, hiermee volledig 
akkoord79. 
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 Gutt, in samenspraak met Baudewyns, Ansiaux en enkele 
kabinetsmedewerkers van Financiën en Buitenlandse Zaken, begonnen in 
Londen onmiddellijk te onderhandelen met de vertegenwoordigers van de 
Banque de France en van de Franse ministeries van Financiën en Buitenlandse 
Zaken, onder andere met Dejean, Alphand en Istel.  Begin september was een 
tekst voorhanden die ieders goedkeuring kon wegdragen80.  De Banque de 
France verbond zich ertoe zo spoedig mogelijk het Belgische gouddepot te 
restitueren.  Indien de restitutie niet een feit was voor 23 december 1944, 
verklaarde de voorlopige Franse regering zich bereid om zelf zorg te dragen 
voor een onmiddellijke en volledige restitutie.  Detailkwesties zouden tussen de 
twee centrale banken worden opgelost.  Ten slotte zou de Belgische regering 
druk uitoefenen op de Bank om het proces op te schorten tot 23 december en 
om de actie te annuleren zodra alle afgesproken stortingen waren geschied.  
België zou ook een bijzondere inspanning leveren om het geroofde goud op te 
sporen en zou het bij een eventuele teruggave onmiddellijk aan de Banque de 
France overmaken.  Gutt, in een brief aan Theunis, vond het voorstel ‘très 
satisfaisant’ en vroeg commentaar vanuit New York.  Ook dit was volledig 
positief81. 
 Op 16 september 1944 schreef de Franse minister van Buitenlandse 
Zaken, Georges Bidault, aan Spaak dat de Banque de France bereid was het 
gouddepot te restitueren, zodat er geen onderhandelingen op regeringsniveau 
meer nodig waren om de kwestie op te lossen.  De twee betrokken centrale 
banken zouden nu de zorg daarvoor op zich nemen82.  Het directiecomité 
ontving het nieuws met enthousiasme en suggereerde dat van de ontspannen 
sfeer gebruik moest worden gemaakt om de andere nog hangende problemen 
te regelen tussen de twee centrale banken.  Ze hadden onder andere de 
herinkoop door de Banque de France op het oog van de Franse biljetten in het 
bezit van de Emissiebank ter waarde van circa 1 miljard Franse frank83.  Dulles 
liet via Nisot aan Theunis weten dat de Bank spoed moest zetten achter de 
onderhandelingen, daar de Franse regering bij de Amerikaanse Treasury had 
aangedrongen om het bewarende beslag op het Franse goud te New York zo 
vlug mogelijk te lichten.  De Treasury stond hiertegenover niet ronduit 
weigerig.  Ze leek zelfs eerder bereid hierop in te gaan voor het gedeelte dat de 
waarde van het Belgische gouddepot overtrof.  Daar het globale bewarend 
beslag als een belangrijk en efficiënt drukkingsmiddel werd beschouwd om de 
Fransen tot een spoedige en voor België gunstige regeling te bewegen, was het 
zaak de onderhandelingen te activeren84. 
 Op 2 oktober bracht de Bletterie vanuit Parijs een persoonlijk bezoek 
aan de Bank te Brussel om de onderhandelingen in te leiden.  Bolgert, hoofd 
van de Studiedienst van de Banque de France, en Sancery kregen volmacht om 
de onderhandelingen tijdens de volgende dagen voort te zetten en tot een goed 
einde te brengen.  De onderhandelaars kregen de instructie zich soepel op te 
stellen.  Het gouddepot van de Luxemburgse Spaarkas (4.317 kilogram) zou, 
strikt gezien, in mindering moeten worden gebracht van de te restitueren 
goudhoeveelheid, daar de Bank zelf de opdracht had gegeven om dit goud aan 
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Duitsland uit te leveren.  Mocht de Bank het been stijf houden en wilde ze ook 
die hoeveelheid gerestitueerd zien, dan konden de onderhandelaars hierop 
toegeven.  Wat de plaats van de restitutie betreft, werd ook aan de 
onderhandelaars de vrije hand gegeven.  De Bank gaf de voorkeur aan 
Frankrijk.  De Banque de France verkoos vanzelfsprekend een plaats waar zij 
goud in voorraad had en dit was niet Frankrijk.  Een tegemoetkoming van de 
Belgen aan de Franse voorkeur zou vanzelfsprekend transportkosten 
vermijden, maar de onderhandelaars waren vrij om eventueel ook op dit punt 
de wensen van de Bank bij te treden.  Inzake proceskosten en honoraria 
moesten de onderhandelaars suggereren dat ieder van beide partijen de eigen 
kosten voor zich zou nemen.  In geval de Bank een fifty-fifty regeling verkoos, 
mocht die worden aanvaard, tenzij wat de honoraria betrof85. 
 Op de vooravond van de onderhandelingen leek het alsof een akkoord 
vlug tot stand zou komen86.  De ontnuchtering volgde spoedig, vooral aan 
Franse zijde.  De Franse delegatie stelde vast dat ‘l’âpreté et la méfiance manifestées 
depuis près de quatre ans par les Belges ne se sont guère atténuées’87.  Tijdens de eerste 
vergadering liet Theunis onomwonden verstaan dat de Bank, bij ontstentenis 
van een akkoord, het proces te New York zou voortzetten en het ongetwijfeld 
zou winnen.  Op 6 oktober kwam Ansiaux zich bij de onderhandelaars 
aansluiten.  Hij liet weten dat Gutt niet akkoord kon gaan met het Franse 
voorstel om het Luxemburgse goud uit de restitutie te houden.  De Franse 
delegatie argumenteerde dat de Bank, de eigenlijke depothoudster van het 
Luxemburgs goud, tijdens de oorlog een uitdrukkelijke instructie aan de 
Banque de France had gegeven om het goud naar Luxemburg te zenden, van 
waaruit het naar Berlijn was overgemaakt.  Bijgevolg was niet de Banque de 
France maar de Bank verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de 
Luxemburgse Spaarkas. 
 Ansiaux antwoordde op een toon, die door de Fransen werd beschouwd 
als ‘particulièrement virulent’.  De Banque de France en de Franse regering, zo 
stelde hij, hadden het koninklijk besluit van 2 februari 1940 genegeerd en dit 
was onaanvaardbaar.  Door dit besluit waren alle Belgische ambtenaren in een 
bezet gebied onbevoegd verklaard om in het buitenland verbintenissen aan te 
gaan in naam van de Staat of van hun instelling.  De instructie van Janssen en 
Ingenbleek met betrekking tot het Luxemburgse goud was bijgevolg als nietig 
te beschouwen en de Belgische regering kon niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het feit dat de Banque de France en de Franse regering het 
koninklijk besluit niet hadden gerespecteerd. 
 De Franse delegatie verwierp met klem deze argumentatie.  Janssen was 
in juli 1940 met de volle toestemming van de Belgische regering naar Brussel 
teruggekeerd en al zijn handelingen, tot aan zijn overlijden in juni 1941, waren 
door de Belgische regering te Londen erkend als rechtsgeldig.  Waarom dan 
uitgerekend die betreffende het Luxemburgse goud niet?  Theunis was 
persoonlijk de mening toegedaan dat de Fransen hier een punt hadden.  In het 
directiecomité van 4 oktober had hij trouwens al toegegeven dat de positie van 
de Bank in deze aangelegenheid niet heel stevig was: ‘La Banque n'a pas le bon 
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bout de l'affaire, ayant permis la livraison aux Allemands’ 88.  De Belgische 
onderhandelaars bleven echter halsstarrig bij hun standpunt, wat de sfeer van 
de onderhandelingen verzuurde. 
 De volgende dag, toen de besluitwetten van de munthervorming in het 
Staatsblad verschenen, werd de sfeer nog meer gespannen.  De wetten werden 
voorafgegaan door een regeringsverklaring, die onder andere de Banque de 
France in nauwelijks bedekte termen beschuldigde oneervol te hebben 
gehandeld in de kwestie van de uitlevering van het goud aan de Duitse 
autoriteiten.  Bolgert en Sancery reageerden ontsteld en weigerden prompt de 
onderhandelingen voort te zetten, indien de Belgische regering haar 
beledigende woorden niet introk.  Samen met de Franse ambassadeur de 
Hauteclocque werden ze de volgende dag door Gutt ontvangen, die toegaf de 
tekst van de verklaring te betreuren.  Hij had destijds, maanden geleden, zo 
verklaarde hij, nog voor er een minnelijke schikking in zicht was, de verklaring 
in die zin doen opstellen.  Hij had echter tijdens de aan de gang zijnde 
onderhandelingen zijn kabinetschef opdracht gegeven de tekst aan te passen.  
Dit was jammer genoeg niet gebeurd.  Gutt noemde het een spijtige 
nalatigheid.  Toch wenste hij nog eens te benadrukken dat de Banque de 
France inzake het Belgische goud in de fout was gegaan.  Hij beloofde echter 
een perscommuniqué van de regering te zullen publiceren, waarin de publieke 
beschuldiging werd ingetrokken. 
 Tijdens het onderhoud met Gutt spitste de discussie zich daarna toe op 
de kwestie van het Luxemburgse gouddepot.  Gutt eiste nogmaals dat dit 
depot mede aan België zou worden gerestitueerd.  Naar de opvatting van de 
Fransen kon die restitutie niet onmiddellijk plaatsvinden.  In eerste instantie 
moest er een formele vraag uit de Luxemburgse Spaarkas gedaan worden.  
Bovendien moest de Spaarkas kunnen bewijzen dat ze voor de uitlevering aan 
de Reichsbank geen enkele vergoeding of compensatie had ontvangen.  Gutt 
bleef echter vasthouden aan zijn oorspronkelijke eis, tot de Franse 
ambassadeur toezegde dat de regering zich garant stelde voor een terugbetaling 
van het Luxemburgse goud aan de Bank.  Gutt stemde er nu mee in om een 
onmiddellijke restitutie uit het akkoord te lichten en ze later te doen 
plaatsvinden.  De plooien waren glad gestreken: Gutt besloot met een 
bijzonder woord van lof voor de Franse geste. 
 Het akkoord werd op 8 oktober voor de Banque de France ondertekend 
door Bolgert en Sancery en werd enkele dagen later geratificeerd door 
waarnemend gouverneur de Bletterie89.  De Banque de France verbond zich 
ertoe om voor 23 december 1944 aan de Bank 198.434 kilogram fijn goud over 
te maken90.  De restitutie van het Luxemburgse gouddepot was dus uit het 
akkoord gelicht.  De Banque de France zegde wel toe dit depot eveneens aan 
de Bank te zullen restitueren, maar zou die belofte slechts waarmaken nadat ze 
een aanvraag hiertoe vanwege de Luxemburgse Spaarkas had ontvangen en 
nadat de voorwaarden van de restitutie waren besproken in overleg met de 
Bank en de Spaarkas.  Verder werd in het akkoord bepaald dat de plaats van 
restitutie van het goud door de Bank mocht worden gekozen.  Na enige twijfel 
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opteerde de Bank voor een betaling bij de Federal Reserve Bank te New York: 
de betaling vond er plaats op 22 december 194491.  Nog dezelfde maand werd 
al een deel van de onder het bewarend beslag vallende Franse tegoeden bij de 
Federal Reserve Bank te New York vrijgegeven.  In januari daaropvolgend 
werd het beslag volledig opgeheven92. 
 Op 8 oktober werden ook nog enkele bij-akkoorden ondertekend: het 
belangrijkste had betrekking op het omwisselen van de biljetten, die beide 
centrale banken van elkaar in portefeuille hielden93. 
 Uiteindelijk was iedereen tevreden met het behaalde resultaat.  De 
Franse delegatie omdat de reputatie van de Banque de France als onkreukbaar 
was erkend en vooral omdat nu werk kon worden gemaakt van het lichten van 
het bewarend beslag te New York94.  De Belgische delegatie had wel enige 
toegevingen moeten doen, maar toen ze later van Dulles hoorde dat een proces 
ten gronde veel langer zou aanslepen dan aanvankelijk voorzien, en dat het 
wellicht toch door een internationale of zelfs Franse rechtbank zou moeten 
worden beslecht, was ook zij tevreden met het behaalde resultaat95.  De belofte 
door de Banque de France om de Franse biljetten, die de Emissiebank nog 
steeds in portefeuille had, over te nemen, was een bijkomende reden voor de 
Belgen om de resultaten van de onderhandelingen als zeer bevredigend te 
bestempelen96. 
 De totale waarde van het Belgische goud, dat bij de bevrijding nog in 
bewaring was in het buitenland, werd op 15 november 1944 door de Bank 
geschat op 22,3 miljard Belgische frank.  Uitgesplitst per depothouder gaf dit: 
11,5 miljard bij de Federal Reserve Bank te New York (hierin was een bedrag 
van 6,586 miljard begrepen dat de waarde vertegenwoordigde van het goud 
door de Banque de France aan België te restitueren); 10,4 miljard bij de Bank 
of England; 0,4 miljard bij de South African Bank.  In de kluis van de Bank te 
Brussel bevond zich op dat ogenblik goud voor een waarde van 8,5 miljoen 
frank.  Vanuit de kolonie was er tijdens de oorlog geen goud meer aan de Bank 
geleverd: voor zover er toen goud vanuit de kolonie beschikbaar kwam, werd 
het aan de regering te Londen overgemaakt97.  Het bij de Bank of England in 
bewaring gegeven goud werd in oktober 1945 van Ottawa naar Londen 
teruggebracht98. 
 Drie belangrijke kwesties moesten nog worden opgelost: wie zou de 
kosten van het nu afgelaste proces betalen? Wat zou er concreet gebeuren, 
wanneer de Luxemburgse spaarkas haar gouddepot opvroeg? Hoe zou het 
Belgische goud, dat in Duitsland of elders werd teruggevonden, gerecupereerd 
kunnen worden door de Banque de France?  De eerste kwestie kende een 
snelle en gunstige afloop.  Er was tijdens de onderhandelingen 
overeengekomen dat de gerechtskosten in twee zouden worden gedeeld, 
behalve de honoraria voor de advocaten, die ieder van beide banken voor haar 
eigen rekening nam99.  Een delicaat probleem vormde de sheriff’s fee, een 
bijzondere vergoeding aan het Amerikaanse ministerie van Justitie tot dekking 
van haar kosten voor de uitbouw van een efficiënte rechtelijke infrastructuur 
en voor het organiseren van een behoorlijk werkend rechtelijk apparaat in het 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

654 

land.  De te betalen vergoeding kwam neer op 1 procent van de som of de 
waarde waarover de betwisting ging.  Voor wat het Belgisch-Franse geschil 
betrof, had dit circa 1,5 miljoen dollar moeten bedragen, maar de sheriff had de 
vergoeding al teruggebracht tot 256.000 Amerikaanse dollar100.  Dit betekende 
voor beide partijen het betalen van de aanzienlijke som van 127.500 dollar.  
Twee jaar voordien was nochtans te Albany een wet goedgekeurd waardoor de 
sheriff’s fee, ook poundage fee genoemd, geplafonneerd werd op 10.000 dollar per 
inbeslaglegging, ongeacht de waarde van de goederen in kwestie101.  Waarom 
kwamen België en Frankrijk niet voor deze gunstige regeling in aanmerking?  
Volgens de Poolse afgevaardigde lag de juridische moeilijkheid in het feit dat 
de Belgische inbeslagname, zoals trouwens ook de Poolse, een gedane zaak 
was voor de nieuwe wetgeving van kracht werd. 
 Dankzij Polen nam de zaak ook voor België een gunstige wending.  Het 
Poolse goud, dat in 1940 samen met het Franse en Belgisch-Luxemburgse 
goud naar Senegal was overgebracht, werd in West-Equatoriaal Afrika 
ongeschonden teruggevonden.  De Poolse regering staakte onmiddellijk het 
proces, dat ze, zoals België, eveneens te New York tegen de Banque de France 
had aangespannen.  De sheriff, die de normale vergoeding aan Polen had 
opgelegd, werd door de Amerikaanse regering onder druk gezet om dit door de 
oorlog zo fel geteisterde land een gunstiger regime toe te kennen.  De sheriff 
ging akkoord met het voorstel.  Dulles greep de toegeving onmiddellijk aan als 
een precedent in het proces van de Bank tegen de Banque de France.  Hij eiste 
ook hiervoor een analoge aanpassing van de sheriff’s fee.  De sheriff bracht hierop 
de vergoeding terug van 256.000 naar 10.175 dollar102 .  De gerechtskosten, de 
honoraria voor de advocaten, Belgiës aandeel in de sheriff’s fee en, als 
belangrijkste post, de transportkosten voor het in veiligheid brengen van het 
Belgische goud tussen midden 1938 en einde 1940 bedroegen in totaal 
60,8 miljoen Belgische frank.  Op 30 april 1945 nam de Staat het volledige 
bedrag voor zijn rekening103. 
 Een tweede probleem betrof de restitutie van het Luxemburgse goud.  
Op 21 maart 1945 liet de Luxemburgse minister van Financiën Dupong aan de 
Bank weten dat zijn regering zich bezorgd maakte over het gouddepot van de 
Spaarkas bij de Bank: hij vroeg of het goud nog beschikbaar was te Brussel104.  
Het late verzoek tot inlichtingen was ongetwijfeld te wijten aan het feit dat 
Luxemburg na de bevrijding van het territoor opnieuw in de gevechtszone 
kwam te liggen tijdens het beruchte von Rundstedt-offensief in december 
1944, waardoor de Luxemburgse instellingen pas later opnieuw normaal 
konden functioneren.  Frère zond een omstandig verslag naar Dupong over de 
lotgevallen van het Luxemburgse goud: de Spaarkas had in 1941 opdracht 
gegeven het goud te restitueren, een opdracht die de Bank had doen uitvoeren 
via de Banque de France, waardoor het goud vanuit Frankrijk in Berlijn 
belandde.  Op basis van dit verslag redeneerde Dupong dat de Spaarkas toch 
een recht tot restitutie kon doen gelden.  In de eerste plaats was de 
Luxemburgse regering in ballingschap destijds niet op de hoogte gebracht van 
de opdracht.  In de tweede plaats, indien de opdracht werkelijk was gegeven, 
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was ze ongetwijfeld onder Duitse dwang tot stand gekomen en daarom 
ongeldig.  Het contract van inbewaargeving met de Bank bleef dan ook nog 
steeds van kracht.  In zijn antwoord merkte Frère op dat de Bank ook het 
excuus van ‘dwang’ zou kunnen hanteren, daar ook zij tijdens die periode 
onder Duitse bezetting leefde.  Hij voegde er echter onmiddellijk aan toe dat 
hij de kwestie zou bespreken met de Banque de France, die het Luxemburgse 
goud destijds van de Bank in bewaring had gekregen105. 
 Frère verbleef van 12 tot 15 juli 1945 te Parijs om onder meer voor het 
Luxemburgse probleem een oplossing te zoeken samen met Emmanuel 
Monick, de nieuwe gouverneur van de Banque de France.  De bespreking 
verliep bijzonder vlot.  De Franse regering wenste haar vage belofte van het 
vorige jaar aan Gutt gestand te doen.  Monick kon daarom aan Frère meedelen 
dat de Banque de France voor de restitutie zou instaan en zich met dit doel 
rechtstreeks met de Luxemburgse regering en met de Spaarkas in verbinding 
zou stellen.  Dupong verzocht in een formele brief van 21 juli aan de Bank het 
gouddepot van de Spaarkas te restitueren en verklaarde dat de Spaarkas nooit 
enige compensatie van de Reichsbank had ontvangen voor het vanuit Parijs 
naar Berlijn toegestuurde goud.  Frère zond de brief, zoals afgesproken, door 
naar de Banque de France106.  De Luxemburgse regering schrok wel van de 
voorwaarden die de Banque de France aan de restitutie verbond107.  De 
onderhandelingen sleepten daarom langer dan verwacht aan.  Pas in april 1946 
werd het akkoord ondertekend door de Banque de France, de Bank en de 
Luxemburgse Spaarkas.  De Banque de France nam de restitutie van het 
Luxemburgse goud volledig op zich.  Hiermee was de kwestie voorgoed van de 
baan108. 
 De derde moeilijkheid betrof de recuperatie door de Banque de France 
van het Belgische goud dat na de oorlog eventueel in Duitsland of waar ook 
zou worden teruggevonden.  In feite moest de Bank, indien er Belgisch goud 
werd teruggevonden, als oorspronkelijk eigenaar het goud eerst zelf opeisen en 
het daarna naar Frankrijk overhevelen.  In het akkoord van 8 oktober 1944 had 
de Bank toegezegd geen inspanning te zullen sparen om de Banque de France 
te helpen bij het opsporen van het goud.  In april 1945 verscheen er een 
bericht dat het Derde Amerikaanse Leger een belangrijke hoeveelheid 
goudmetaal in de zoutmijnen van Merkers in Duitsland had gevonden.  De 
Bank, in samenwerking met de Banque de France, deed onmiddellijk stappen 
om deel te mogen nemen aan de identificatie van de staven en munten.  Het 
Amerikaanse leger ging daar echter niet op in: zolang de verovering van 
Duitsland niet was beëindigd, kregen civiele ambtenaren geen toegang tot het 
gebied109. 
 Na de Duitse overgave in mei 1945 kon eindelijk dieper op de zaak 
worden ingegaan.  Puhl, de gewezen vice-president van de Reichsbank, bevond 
zich te Lindau onder Frans toezicht en kon worden ondervraagd.  Hij 
beweerde dat het Belgische goud in de Pruisische Munt bijna volledig was 
hersmolten tot goudstaven van de Reichsbank, maar zegde er niet bij dat ze, 
gemerkt met de jaartallen 1937 of 1938, opnieuw in circulatie waren gebracht.  
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Naar zijn herinnering waren de goudstaven voor bijna de helft aangewend ter 
betaling van aankopen aan Duits-geallieerde of andere bevriende landen110.  
Schatbewaarder Sontag kreeg in augustus 1945 toelating om samen met 
ambtenaren van de Banque de France naar Frankfurt te reizen, waar het te 
Merkers teruggevonden goud was ondergebracht en geïnventariseerd.  Er 
waren wel aanduidingen dat tussen de teruggevonden goudstaven 
waarschijnlijk ook Belgisch goud lag, maar overtuigende bewijzen konden niet 
worden aangevoerd111.  Echte identificaties werden pas mogelijk toen een 
missie van de Banque de France in januari 1946 werd toegelaten tot het archief 
van de Pruisische Munt, dat was overgebracht naar het hoofdkwartier van het 
Sovjet-leger in de Russische bezettingszone te Berlijn.  In de dagregisters van 
de smeltingen tijdens de periode 1938-1943 kon in detail worden nagegaan 
welke genummerde Belgische goudstaven werden hersmolten in staven onder 
een nieuw Reichsbank-nummer en met een fictief jaartal112.  Vanuit deze 
identificatie kon ook de bestemming van de uitgevoerde staven hier en daar 
worden opgespoord: zo werd ontdekt dat een goed deel ervan terechtkwam in 
de Banque Nationale Suisse, in de centrale banken van Roemenië, Portugal, 
Zweden, Spanje113, en in de BIB te Bazel114. 
 Al in begin 1945 hadden de Banque de France en de Franse regering bij 
de Belgische regering aangedrongen om een speciale behandeling te eisen voor 
het teruggevonden goud van de Bank: monetair goud zou niet als oorlogsbuit 
beschouwd mogen worden maar zou integraal aan de rechtmatige centrale 
banken moeten worden teruggegeven115.  De Belgische regering deed stappen 
in die zin, maar de Amerikaanse regering liet spoedig weten dat het voorstel 
onaanvaardbaar was.  Hoe graag ze ook het als Belgisch geïdentificeerd 
monetaire goud aan de Bank zou restitueren, dit was wegens de uitzonderlijke 
omstandigheden niet mogelijk.  Onder andere om volgende redenen zou een 
dergelijke maatregel een gevaarlijk precedent scheppen.  Het Oostenrijkse en 
Italiaanse monetaire goud werd zo goed als volledig en identificeerbaar 
teruggevonden.  Het zou niet eerlijk zijn dat centrale banken van Duitse 
bondgenoten, zoals Oostenrijk en Italië, hun goud integraal zouden kunnen 
recupereren, gewoon omdat het door de Duitsers intact was behouden.  
Centrale banken van westerse geallieerde landen zouden in de kou blijven staan 
omdat hun goud, geroofd of hersmolten, helemaal niet of slechts gedeeltelijk 
was teruggevonden.  De Amerikaanse regering was er nu al zeker van dat niet 
al het geroofde monetaire goud zou worden herontdekt, zodat er niet 
voldoende zou zijn om iedereen volledig te vergoeden.  De Amerikanen 
dachten daarom aan het vormen van een pool, van waaruit de vergoedingen 
zouden plaatsvinden116. 
 Tijdens de conferenties van Parijs over de herstelbetalingen op 
9 november en 21 december 1945 werd door de 18 deelnemende landen een 
intergeallieerd agentschap voor de herstelbetalingen opgericht en werd het 
Amerikaanse voorstel van de pool als leidraad overgenomen voor het verdelen 
van de betalingen117.  Het agentschap verzocht de Amerikaanse, Britse en 
Franse regering het probleem van de herstelbetalingen concreet op te lossen, 
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de verdeling van de daaruit voortvloeiende inkomsten op zich te nemen en ook 
onderhandelingen aan te knopen met neutrale landen, zoals Zwitserland, 
Zweden, Portugal en Spanje, met het oog op het opvorderen van Duitse 
tegoeden aldaar, voor zover die in aanmerking kwamen voor de 
herstelbetalingen118.  Aansluitend bij hun mandaat creëerden de Amerikaanse, 
Britse en Franse regering op 26 september 1946 een Commission tripartite pour la 
restitution de l’or monétaire, met zetel te Brussel119.  De commissie zou voor haar 
uitbetalingen de methode volgen die door het intergeallieerde agentschap in 
december 1945 was vastgelegd.  Al het geroofde monetaire goud dat in 
Duitsland of waar ook werd teruggevonden, zou in een gemeenschappelijk 
fonds worden samengebracht en aan ieder betrokken land zou een deel ervan 
worden uitgekeerd, evenredig met de hoeveelheid goud die het verloren had 
door de Duitse inbeslagname tijdens de bezetting. 
 De aanvragen tot terugbetaling moesten voor 15 september 1947 bij de 
commissie worden ingediend.  Vragende partij waren: Albanië, België, 
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Tsjechoslovakije en Yoegoslavië.  Op 16 oktober 1947 vond een eerste 
verdeling plaats.  België ontving hierbij 90.650 kilogram monetair goud, 
Luxemburg 1.930 kilogram120.  Beide landen hevelden, zoals was 
overeengekomen, de ontvangen hoeveelheden over naar Frankrijk.  De 
commissie bleef jarenlang actief en verdeelde na 1947 nog een zekere 
hoeveelheid monetair goud, waarvan België een kleine 40.000 kilogram 
toegewezen kreeg121.  Frankrijk recupereerde dus ongeveer 64 procent van de 
198.434 kilogram monetair goud, dat ze aan België had gerestitueerd122.  België 
poogde verder het goud van particulieren, dat de Emissiebank in 1940-1941 
aan de Reichsbank had overgemaakt en dat Georges Janssen had gehoopt te 
kunnen gebruiken als betaalmiddel voor invoer uit Duitsland, als monetair 
goud te doen doorgaan, op grond van het argument dat de Emissiebank ‘une 
institution jumelle’ was van de Bank, maar die interpretatie werd door de 
commissie niet aanvaard123. 
 
De operatie-Gutt (6 oktober 1944) 
 
 Toen in het begin van 1944 de Amerikaanse en Britse overheid de door 
Gutt gesuggereerde wisselkoersen voor de Belgische frank had goedgekeurd en 
toen, wat later, de regering te Londen Gutts voorstellen tot monetaire sanering 
had aanvaard, was de tijd rijp om de betrokken beslissingen in een besluitwet 
vast te leggen.  De besluitwet van 1 mei 1944 verleende aan de koning en aan 
zijn regering de bevoegdheid om de prijs van het goud en de koersen van de 
vreemde valuta te bepalen in termen van Belgisch geld.  Ze schafte 
tegelijkertijd het goudgewicht van de frank af zoals dit was afgekondigd in het 
koninklijke besluit van 1936 en machtigde de regering om een nieuw 
goudgewicht te bepalen zodra de omstandigheden zich hiertoe zouden lenen.  
Nog dezelfde dag stelde de ministerraad dit gewicht officieel vast op basis van 
49.318,0822 Belgische frank per kilogram monetair goud.  Hierdoor werden de 
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volgende wisselkoersen vastgelegd: 176,625 frank voor het Britse pond, 
43,827 frank voor de Amerikaanse dollar, 0,883 frank voor de Franse frank en 
16,52 frank voor de Nederlandse gulden.  De devaluatie van de Belgische frank 
tegenover zijn vooroorlogse goudgewicht bedroeg 32,7 procent.  De devaluatie 
tegenover de vooroorlogse wisselkoersen van de hiervoor genoemde valuta, 
zoals die golden in augustus 1939, bedroeg 30,29 procent tegenover het pond, 
48,65 procent tegenover de dollar, 14,94 procent tegenover de Franse frank en 
4,96 procent tegenover de gulden124. 
 De besluitwetten van 1 mei 1944 betreffende het goudgewicht van de 
frank en de officiële wisselkoersen werden te Brussel gepubliceerd in het 
Staatsblad van 5 september 1944.  Tegelijkertijd werden nog andere te Londen 
ontworpen besluitwetten gepubliceerd.  Een besluitwet wijzigde de organieke 
wet van de Nationale Bank: de zetel van de Bank werd opnieuw naar Brussel 
overgebracht en het aantal directeurs werd vastgelegd op maximaal zes.  Ten 
slotte werden er nog vijf besluitwetten gepubliceerd die bewarende 
maatregelen oplegden met het oog op de komende muntsanering.  Zo was het 
voorlopig verboden geld van de vijandelijke mogendheden te verhandelen, 
zoals het ook verboden was te handelen in goud of andere edele metalen.  
Verrichtingen in andere vreemde valuta en in waardepapieren werden 
onderworpen aan de controle van het ministerie van Financiën.  Om dit alles 
vlot te doen verlopen werden de Beurzen voorlopig gesloten.  Transacties in 
onroerende goederen werden tijdelijk verboden.  Opvragingen van bank- en 
spaardeposito’s werden beperkt tot 2.000 frank per week en per rekening125. 
 De oorspronkelijke bedoeling van de regering was de monetaire 
sanering door te zetten onmiddellijk na haar terugkeer uit Londen begin 
september 1944.  Een dergelijke bliksemsnelle operatie bleek echter 
onmogelijk.  Het drukken van de nieuwe biljetten te Londen was nog niet 
rond126.  Veel erger nog was het gebrek aan transportmiddelen om de biljetten 
naar België over te brengen.  Het opperbevel van het geallieerde leger weigerde 
het cargo op te nemen in een van zijn militaire schepen.  Intussen deelde 
Baudewyns aan het directiecomité mede dat er op dat ogenblik in totaal voor 
een waarde van 23 miljard Belgische frank nieuwe biljetten te Londen op 
inscheping lagen te wachten.  Samen met het laatste lot dat nog in druk was en 
een waarde van 3 miljard vertegenwoordigde, ging het dus om een totale 
voorraad van 26 miljard die vanuit Engeland naar België moest worden 
overgebracht.  Zodra de ladingen zouden arriveren, konden 8 miljoen 
Belgische inwoners elk voor 2.000 Belgische frank oude in nieuwe biljetten 
omzetten.  Hiervoor waren voor 16 miljard nieuwe biljetten nodig, zodat er 
slechts een veiligheidsmarge van 10 miljard ter beschikking bleef.  Het 
directiecomité van de Bank vond de marge veel te krap en gaf de drukkerij van 
de Bank opdracht om zo vlug mogelijk voor een bedrag van 10 miljard frank in 
coupures van 1.000 en 500 frank van de gangbare circulatie te drukken, maar in 
duidelijk afwijkende kleuren127. 
 De Bank had tijdens de bezetting, in het geheim, eveneens de uitgifte 
van een eigen serie nieuwe bankbiljetten voorbereid, onder de titel ‘Dynastie’.  
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Ze besloot de prototypes meteen aan de minister van Financiën ter 
goedkeuring voor te leggen.  Gutt had moeilijkheden met het prototype van 
het biljet van 100 frank, waarop koning Leopold III en het paleis van Laken, 
met gesloten omheining, stonden afgebeeld.  Gutt wenste zijn persoonlijke 
voorkeur niet op te leggen en besloot de ministerraad te laten beslissen.  Op 
26 september werd de serie in de ministerraad goedgekeurd, alleen het 
prototype voor het biljet van 100 frank moest worden herwerkt128.  Enkele 
dagen later deelde de minister van Financiën aan de Bank mee dat ze in de 
plaats van het drukken van coupures van de gangbare circulatie in afwijkende 
kleuren toch beter de serie ‘Dynastie’ in productie zou nemen, zodra het 
probleem van het biljet van 100 frank geregeld was.  De kwestie zou nog 
dezelfde dag met de prins-regent worden besproken129.  Blijkbaar werd toen 
toch het licht op groen gezet, want op 29 mei 1945 waren er al voor een 
bedrag van 6 miljard Belgische frank biljetten met het portret van Leopold III 
gedrukt.  Op dat moment werd echter beslist het drukken stop te zetten130.  De 
biljetten werden nooit in omloop gebracht.  Spoedig werd een nieuw biljet van 
100 frank ontworpen met een portret van Leopold I, een portret dat 
aanvankelijk was voorzien voor de uitgifte van de biljetten van 10.000 frank, 
maar die Gutt in de herfst niet meer in circulatie had willen brengen omdat hij 
hun waarde te hoog achtte en dus in de gegeven omstandigheden van weinig 
nut131.  Het waren de nieuwe biljetten, met het portret van Leopold I, die in de 
omloop kwamen. 
 Monetair-technisch gezien was het in feite een zegen dat bij de 
bevrijding de sanering met enkele weken moest worden uitgesteld.  Het 
Brusselse Comité du Mardi was pas op 11 september 1944 klaar met zijn rapport 
(Rapport relatif aux travaux de la commission d’études financières, 1943-1944).  
Opvallend bescheiden was de openingstekst van het dossier dat voorzitter 
Smeers de dag daarop aan zijn minister voorlegde: ‘Cette commission n’a jamais eu 
la prétention de faire siens les projets qui lui ont été soumis; elle a simplement examiné les 
projets qui lui ont été présentés par ses membres, en s’efforçant de donner à ceux-ci, non la 
forme de rapports théoriques, mais de projets de loi concrets.  Si les nombreux préoccupations 
lui en laissent le loisir, je prie M. le Ministre de parcourir les pages luminaires du rapport… 
Le rapprochement des projets… avec ceux du Ministre m’ont (sic) fait espérer que les 
travaux de la commission n’auront pas été inutiles.  S’ils contribuent, même pour une part 
minime, à aider à mettre de l’ordre dans les finances du pays, les membres de la commission 
s’estimeront payés de leurs peines’ 132.  De afgifte van het rapport leidde tot de 
oprichting door Gutt van een beperkte commissie, die samen met enkele leden 
van zijn kabinet de teksten van Brussel met die van Londen zou vergelijken.  
De vaste kern van de commissie bestond uit: Ansiaux, P. Baudewyns, De 
Voghel en Smeers.  Enkele andere experts, zoals Vandeputte en Dupriez, 
werden regelmatig bij de werkzaamheden betrokken133. 
 Wegens het gezamenlijke uitgangspunt, namelijk het plan-Baudewyns, 
en gelet op de latere contacten en uitwisseling van gegevens, vertoonden de 
Londense en Brusselse wetsontwerpen een uitgesproken ‘fundamentele’ 
gelijkenis134.  Toch kwamen er ook belangrijke verschillen aan het licht.  Het 
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geheel van de bewarende maatregelen die op 5 september door Gutt via een 
radiotoespraak waren afgekondigd en op dezelfde dag in het Staatsblad werden 
gepubliceerd, waren vanzelfsprekend volledig van Londense signatuur: ze 
waren immers al op 1 mei 1944 door de Belgische regering te Londen als 
besluitwet uitgevaardigd.  Voor de teksten van de muntsanering stricto sensu 
daartegenover werd vastgesteld dat de Brusselse teksten veel dichter aansloten 
bij het dagdagelijkse leven van de Belgische bevolking aan de vooravond van 
de bevrijding.  Dit is niet te verwonderen.  De experten ter plaatse hadden hun 
analyses kunnen bijstellen tot de laatste dag voor de bevrijding, ze beschikten 
over een veel ruimer cijfermateriaal en hadden bijgevolg meer volledige en 
accurate teksten weten uit te werken. 
 De Brusselse ontwerpteksten kregen daarom meestal de voorkeur en 
werden in heel wat gevallen verbatim overgenomen, zo niet met minieme 
wijzigingen, in de definitieve versies.  De tekst van de besluitwet betreffende de 
oprichting van het Instituut voor de Wissel bij voorbeeld, was volledig van de 
hand van de werkgroep Cracco, Dupriez, Vincent en Kauch.  De tekst over de 
wisselreglementering was volledig van de hand van Vandeputte.  De tekst 
betreffende de aangifte van effecten was van de hand van Schreuder; die over 
de aangifte van het goud, vreemde valuta en waardepapieren van de hand van 
Dupriez.  Ook de teksten aangaande de bankbiljetten en deposito’s namen een 
groot deel over van Dupriez’ ontwerp, maar ze werden wel aangevuld met 
nieuwe bepalingen over de voorlopig en definitief geblokkeerde rekeningen: 
het onderscheid tussen beide rekeningen was zowel in de Londense als in de 
Brusselse ontwerpen voorzien, maar de details ontbraken in beide teksten, daar 
men lang in de onzekerheid was gebleven welke percentages exact moesten 
worden toegepast.  Inzake fiscale maatregelen, ten slotte, had Londen weinig 
of niets voorbereid, Brussel had hierover uitvoerige ontwerpteksten klaar 
liggen.  De Brusselse teksten zouden de grondslag vormen van de uit te 
vaardigen maatregelen.  Ook de tekst van de aangifteformulieren werd te 
Brussel in de loop van 1943 opgesteld.  Drie miljoen exemplaren werden, zoals 
al vermeld, in het geheim gedrukt op de persen van de Bank tijdens de 
bezetting.  De formulieren werden aan de vooravond van de muntsanering 
verspreid, door bemiddeling van de Bank, over alle aangiftekantoren van het 
land.  Voor de regio Brussel was dit al kort na de bevrijding gebeurd135. 
 Het uitstellen van de muntsanering had ook enkele kwalijke gevolgen.  
Iedereen verwachtte een aanstaande sanering, zodat een vlucht uit het chartale 
geld op gang kwam en een extra jacht op reële goederen werd ingezet.  Gekke 
prijzen werden betaald voor juwelen, diamanten, munten en andere 
voorwerpen in edelmetaal, ook voor horloges, postzegelverzamelingen, 
schilderijen en antiek, zelfs voor pelsen, piano’s, fietsen, koloniale waren, en 
zeker niet te vergeten huislinnen, bakstenen en vensterglas136.  In de 
postkantoren werden voorraden postzegels en fiscale zegels aangekocht, zelfs 
tram- en treinabonnementen werden op voorhand opgeslagen137.  Anderzijds 
weigerden talrijke landbouwers voorlopig hun producten te verkopen uit vrees 
opgezadeld te worden met wellicht waardeloze bankbiljetten138.  Sommige 



De terugkeer uit Londen 

 

661 

speculanten begonnen coupures van 50 en 20 frank op te potten.  In het 
Brugse agentschap van de Bank had de agent al vanaf midden augustus zijn 
klanten aangeraden deze weg te volgen139.  In Antwerpen ging het personeel 
van de succursale zelf tot deze speculatie over en moest de hoofdzetel Brussel 
disciplinaire maatregelen nemen140.  In de loop van september breidde het 
oppotten van biljetten van 50 en 20 frank zich in ruimere kring uit.  In de 
kantons Eupen, Malmédy en Saint-Vith, die na de verovering van België in 
1940 bij Duitsland waren ingelijfd, waren de autochtone inwoners verplicht 
hun Duitse bankbiljetten te laten afstempelen tussen 25 en 29 september.  Hun 
deposito’s in banken en spaarkassen werden terzelfder tijd geblokkeerd.  Daar 
op dat ogenblik ook talrijke Rijksduitsers en Nederlanders zich in het gebied 
bevonden, was hier eveneens ruimte voor speculatieve activiteiten: niet minder 
dan 55 miljoen Reichsmark werd ter afstempeling aangeboden voor een 
autochtone bevolking van 70.000 inwoners141. 
 Gelukkig kon de regering einde september 1944, op suggestie van een 
Amerikaanse marine-officier, de hand leggen op enkele landingsboten, die de 
lading nieuwe bankbiljetten wisten te verschepen vanuit Engeland naar Caen, 
vanwaar ze per trein en per vrachtwagen via Rouen, Parijs en Luik naar Brussel 
werden overgebracht.  Op 4 oktober beschikte de Bank te Brussel eindelijk 
over 20 miljard nieuwe biljetten.  In allerijl werden ze verdeeld over de 
agentschappen van de Bank, over de particuliere banken en hun filialen, ten 
slotte over de 1.300 postkantoren142.  De acht muntsaneringsbesluiten werden 
op vrijdag 6 oktober uitgevaardigd en verschenen de volgende dag in het 
Staatsblad.  De operatie-Gutt kon op maandag 9 oktober van start gaan.  Op 
12 oktober richtte de minister zich in een radioboodschap rechtstreeks tot de 
bevolking om het doel van zijn operatie toe te lichten.  De onmiddellijke 
reductie van de chartale en girale geldomloop tot op één derde van het 
bestaande peil en de verplichte aangifte van het roerende vermogen zouden 
ongetwijfeld pijnlijk overkomen na vier jaren van harde bezetting.  Maar, zo 
ging de minister verder, ze waren een noodzaak en wel om twee redenen.  Om 
technische en sociale redenen kon alleen een drastische reductie van de 
geldomloop zorgen voor een nieuwe monetaire stabiliteit in het land.  Zij 
alleen kon de oorlogsinflatie elimineren en een naoorlogse inflatie voorkomen; 
zij alleen kon de koopkracht van de looninkomens en van de spaargelden op 
peil houden en de positie van de Belgische export veilig stellen. 
 De aangifte van het roerend vermogen was om ethische redenen 
noodzakelijk: ‘il faut satisfaire l’immense soif de justice qui, dans ce domaine comme dans 
d’autres, anime la Belgique nouvelle’.  De bedoeling van de aangifte was, zo zegde 
Gutt, de verborgen onrechtmatige Duitse bezittingen op te sporen en de 
schandelijke winsten van de Belgische oorlogsprofiteurs aan het licht te 
brengen.  Hij hamerde er tegelijkertijd op dat een vermindering van de 
geldhoeveelheid geen deflatoir effect zou sorteren, zoals door sommige 
economen werd voorspeld.  Die vrees was ongegrond.  De regering had alles 
voorzien en ze had de nodige maatregelen bij de hand om een dergelijk 
negatief effect te voorkomen.  De persen van de Bank stonden trouwens klaar 
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om meer biljetten in omloop te brengen indien een snelle economische 
heropleving een uitbreiding van de geldomloop noodzakelijk zou maken143. 
 De muntsanering bevatte twee onderdelen: een monetair en een fiscaal.  
Het monetaire deel bestond uit een reeks maatregelen om de chartale 
geldomloop in te perken en de circulatie van de oude bankbiljetten te 
vervangen door nieuwe.  Alle biljetten van 100 Belgische frank en meer van de 
gangbare omloop verloren onmiddellijk hun wettige betaalkracht.  Vanaf 
maandag 9 oktober moesten ze binnen vijf dagen worden aangegeven en 
gedeponeerd bij een van de daartoe geaccrediteerde bank- of postkantoren.  
Tegen afgifte van bevoorradingsbon 12, op naam van het gezin, kon ieder 
gezinshoofd, in ruil voor de aangegeven en gedeponeerde oude biljetten, 
eenzelfde hoeveelheid nieuwe biljetten ontvangen, met een maximum van 
2.000 frank per gezinslid.  Het eventuele saldo werd op een bijzondere, niet 
beschikbare rekening ingeschreven144.  In de tweede plaats bevatte het 
monetaire onderdeel een aantal maatregelen tot vermindering van het girale 
geld.  Alle lopende rekeningen bij particuliere banken, bij de Postchequedienst, 
bij de spaarkassen en bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en alle 
termijnrekeningen met een looptijd tot twee jaar werden geblokkeerd.  
Contracten met het oog op het sluiten van een levensverzekering met 
eenmalige premie of andere verzekeringscontracten, die een kapitalisatie-
karakter vertoonden, mochten niet worden afgesloten.  Verrichtingen in 
vreemde valuta werden onderworpen aan de goedkeuring van een Instituut 
voor de Wissel, dat  bij de besluitwet meteen werd opgericht.  De 
kredietverlening door particuliere banken werd aan een strenge controle 
onderworpen: alle kredietverleningen boven 1 miljoen frank moesten aan de 
Nationale Bank ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 Wel werd er een aantal vrijstellingen voorzien, zowel voor de chartale als 
voor de girale geldomloop, waardoor een extra hoeveelheid nieuwe biljetten in 
circulatie kon komen.  De kasvoorraden en lopende rekeningen van de Staat, 
de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en parastatalen, de 
publieke en particuliere banken, de Postchequedienst en de spaarkassen waren 
van bij het begin vrijgesteld van iedere beperking inzake omwisseling.  Door de 
besluitwet van 18 oktober werden de liefdadigheidsinstellingen en de culturele 
instellingen zonder winstoogmerk gelijkgesteld met de openbare instellingen: 
hierdoor kwamen onder andere kloostergemeenschappen, kerkfabrieken en 
culturele verenigingen eveneens voor vrijstelling in aanmerking.  Verder 
mochten de houders van geblokkeerde rekeningen kiezen tussen drie mogelijke 
vrijstellingen: ofwel mochten ze onmiddellijk en vrij beschikken over 
10 procent van hun lopende rekening op datum van 8 oktober 1944, ofwel 
mochten ze onmiddellijk en vrij beschikken over het volledige saldo van hun 
lopende rekening op 9 mei 1940.  Aan ondernemers van commerciële, 
industriële en artisanale bedrijven werd de mogelijkheid geboden iedere week 
1.000 frank per ingeschreven werknemer van hun lopende rekening op te 
nemen145.  De minister van Financiën zou ten slotte zelf voor 9 november 
beslissen of er een bepaald bedrag van de geblokkeerde rekeningen in 
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aanmerking kon komen voor een extra omwisseling in nieuwe biljetten.  Een 
besluit van 28 oktober regelde deze kwestie: een schijf van maximum 
3.000 frank per gezinslid kon vanuit de bijzondere aangifterekeningen of vanuit 
de oude bestaande rekeningen in nieuwe biljetten worden omgezet. 
 Gutt kondigde tegelijkertijd een regeling af voor de rekeningen die na de 
tweede omwisselingsoperatie nog geblokkeerd bleven: 40 procent van de saldi 
werd van nu af tijdelijk geblokkeerd en zou worden vrijgegeven door algemene 
regeringsmaatregelen naarmate de economische activiteit van het land 
herstelde, of door beslissingen van een bijzondere commissie, die gemachtigd 
werd eventuele aanvragen goed te keuren.  Definitief werden 60 procent van 
de saldi geblokkeerd en de uiteindelijke bestemming ervan zou later worden 
bepaald.  Uiteindelijk werd bij besluitwet van 14 oktober 1945 beslist dat de 
definitief geblokkeerde rekeningen werden omgezet in een gedwongen lening 
aan de overheid: het werd de langlopende muntsaneringslening tegen een 
jaarlijkse interest van 3,5 procent, waarvan de effecten niet overdraagbaar 
waren maar wel konden aangewend worden voor het betalen van bijzondere 
oorlogsbelastingen. 
 Het fiscale onderdeel omvatte in de eerste plaats de verplichting tot 
aangifte en afstempeling binnen veertien dagen van alle bezit aan effecten, 
zoals aandelen en obligaties van binnen- en buitenlandse ondernemingen, alle 
kort- en langlopende overheidspapieren en daarmee gelijkgestelde waarden van 
binnen- en buitenlandse oorsprong.  Daarnaast moesten ook aangegeven 
worden alle termijnrekeningen bij banken in binnen- en buitenland, alle 
langlopende spaarrekeningen, alle andere tegoeden in Belgische en vreemde 
munt, alle bezit aan goud en aan buitenlandse deviezen.  Om de controle 
sluitend te maken bleven de Beurzen tot nader order gesloten.  Ze zouden pas 
in april 1945 worden heropend.  Na de heropening werd bepaald dat enkel 
aangegeven effecten konden worden verhandeld en dan nog onder beperkende 
voorwaarden.  Intussen werden de Belgische particuliere bedrijven aangezet 
om, zoals de overheid, hun oude effecten door nieuwe te vervangen.  Door 
deze maatregel kreeg de overheid beschikking over een vrijwel volledige 
nominatieve inventaris van de roerende rijkdom van de inwoners van het land 
op het moment van de bevrijding.  Het was de bedoeling die weg verder door 
te trekken en alle effecten aan toonder in de toekomst te vervangen door 
effecten op naam, zodat wijzigingen in de inventaris van het vermogen bekend 
zouden blijven.  Zover zou het echter niet komen. 
 Het fiscale onderdeel bevatte in de tweede plaats maatregelen om de 
sanering van de overheidsfinanciën tot een goed einde te brengen.  Gutt 
meende dit doel te kunnen bereiken via de opbrengsten uit een belasting op de 
aangroei van het vermogen van 10 mei 1940 tot september 1944146.  Hij was 
overtuigd dat hij door deze belasting ook alle oorlogsprofiteurs zou kunnen 
treffen.  Op 20 december 1944 keurde de regering het fiscale wetsvoorstel van 
Gutt goed en diende het onmiddellijk in bij het Parlement, dat het 
doorverwees naar de Commissie van Financiën, waar het eveneens, hoewel niet 
zonder tegenstand, werd goedgekeurd.  Toen het wetsontwerp in de plenaire 
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vergadering van het Parlement ter discussie werd gesteld, werd het op een 
storm van kritiek onthaald.  De weerstand was dermate groot dat mede 
hierdoor de regering-Pierlot het vertrouwen van de volksvertegenwoordigers 
verloor tijdens de woelige zitting van 6 februari 1945 en de dag daarop haar 
ontslag aanbood. 
 Gaston Eyskens werd in de eerste regering-Van Acker minister van 
Financiën en werkte een nieuw voorstel van oorlogsbelastingen uit dat na zijn 
ontslag op 2 augustus 1945 - wanneer de ministers van de Christelijke 
Volkspartij de regering verlieten wegens de koningskwestie - door zijn 
opvolger De Voghel, directeur van de Bank, volledig werd overgenomen.  Het 
voorstel werd op 15, 16 en 17 oktober van datzelfde jaar door het Parlement 
goedgekeurd.  De wetten voorzagen in een volledige confiscatie van alle 
winsten en inkomens, die het resultaat waren van onrechtmatige transacties 
met de vijand en daarnaast eisten ze een zware en progressieve belasting, 
gaande van 70 tot 100 procent, op alle buitensporige winsten en inkomsten, die 
tijdens de oorlog waren verdiend.  Een laatste maatregel was een beperkte 
eenmalige belasting van 5 procent op de belangrijkste elementen van het 
vermogen.  Aanvankelijk was voorzien dat de gedwongen muntsanerings-
lening, waarvan hierboven al sprake, zou lopen over een periode van 40 jaar, 
maar al in 1951 werd haar aflossingstermijn door een bijzondere wet verkort.  
In eind 1971 was de terugbetaling voltooid. 
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aankoop van 200.000 ton tarwe in Canada, waartoe de regering in mei 1944 was overgegaan 
met het oog op de bevrijding van het land).  Het bedrag werd met 35 miljoen frank 
verminderd daar de Bank of England nog een vooroorlogse schuld in goud aan de Bank 
inmiddels vereffend had. 

39  NBB, Archief, AV, 14.10.1944. 
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40  ARA, fonds KP, papieren secretariaat Leopold III, dossier XV GZ (1941-1943): nota’s 

Capelle, farde 31 (02.02.1943) en farde 33 (06.02.1943). 
41  Met het oog op het oplossen van het aanhangig geschil met de Bank bracht Marcel Van 

Zeeland  (BIB) in de loop van oktober 1944 een eerste werkbezoek aan Brussel.  Tijdens dit 
bezoek legde hij zijn oor te luisteren naar speculaties rond de benoeming van de nieuwe 
gouverneur: BIB, (Bazel), Archief, dossier NBB, s.f. 2 b: verslag van Marcel Van Zeeland, 
oktober 1944). 

42  NBB, Archief, AR, 25.10.1944. 
43  NBB, Archief, AR, 15.11.1944 
44  Tegen de kandidatuur van Smeers zijn er sporen van een voorzichtig maar niet in 

aanmerking genomen protest, omdat hij tijdens de hele bezetting als regeringscommissaris 
van de Bank geen gebruik had gemaakt van zijn vetorecht om de enorme voorschotten te 
verbieden, die de Bank aan de Emissiebank toestond voor het financieren van de clearing 
(NBB, Archief, SD, papieren Ingenbleek, s. f.  2: Ingenbleek, problèmes de la vie sous 
l’occupation, hfdst. 22, p.78). 

45  NBB, Archief, AV, 03.11.1944. 
46  Vanaf 7 november zat Frère het directiecomité voor. 
47  Zie in dit verband de brieven van Malaise aan Basyn tijdens de betrokken periode: NBB, 

Archief, SD, papieren Malaise, M 3, dossier 9.5.13/ s. f.  1a. 
48  Basyn zou later benoemd worden bij de Wereldbank te Washington, D.C. 
49  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, dossier 9.1/32: correspondance avec Gutt (tekst van 

voordracht, 03.09.1969). 
50  Naar een opmerking van Beauvois tijdens een interview met W. Pluym, 24.04.2001. 
51  Dupriez had zijn functie van economische adviseur bij de Bank opgegeven.  Cracco verbleef 

nog steeds in een Duitse gevangenis en zou bij een eventuele terugkeer zijn functie in de 
Studiedienst, naar men vermoedde,  niet meer heropnemen. 

52  NBB, Archief, DC, 08.01.1945. 
53  Interview Beauvois, afgenomen door W. Pluym, 24.04.2001.  Zie ook : NBB, Archief, DC, 

08.01.1945. 
54  NBB, Archief, DC, 16.11.1944 en 16.12.1944. 
55  NBB, Archief, DC, 05.12.1944, 06.12.1944, 14.12.1944 en 15.12.1944. 
56  NBB, Archief, RR, 27.12.1944.  Zie ook: NBB, Archief, AV, 30.06.1945. 
57  NBB, Archief, DC, 19.03.1945.  In februari 1945 hoopte Van Nieuwenhuyse nog een 

voorstel tot hervorming van de Bank te kunnen klaarkrijgen voor de bijzondere algemene 
vergadering van mei of juni 1945: hij maakte hierbij gebruik van het voorstel dat Mevrouw 
Malaise tijdens de oorlog op verzoek van De Voghel had opgesteld en dat door De Voghel 
van annotaties was voorzien geweest.  In april 1945 besliste het directiecomité echter het 
idee voor een hervorming voorlopig op te schorten: NBB, Archief, SD, papieren Malaise, M 
3, dossier 9.5.13, s. f. 1: brieven Malaise aan Basyn (Oxford), 21.02.1945, 16.04.1945. 

58  R. Simonis, ‘Les règlements internationaux de 1939 à nos jours.  Deuxième partie : la 
période de 1945 à 1950’, in: Revue de la Banque, 48, 4/5, 1984 (numéro spécial double), p. 53.  
Voor meer bijzonderheden zie het boek van Brion en Moreau in deze reeks.  Pas in 
hetzelfde jaar 1948 werd de waarde van de Belgische frank in goud (namelijk 49.318,0922 
frank per kilogram monetair goud) door een besluitwet officieel bekrachtigd.  Voordien 
bleef de goudwaarde van de Belgische frank gebaseerd op de feitelijke mededeling ervan 
door de Belgische regering aan het Internationaal Monetair Fonds (NBB, Archief, SD, 
papieren Malaise, M 3, dossier 9.5.13/s. f. 1: brief Malaise aan Basyn (Washington), 
18.01.1947). 

59  NBB, Archief, AV, 30.06.1945 en 27.08.1945. 
60  NBB, Archief, SD, dossiers officiels après 1945, dossier 10: rapport au conseil de Régence 

(projet de communiqé à la presse), einde juni 1945. 
61  De interestvrije oorlogsvoorschotten van de Bank aan de Staat waren tot dan gewaarborgd 

geworden door schatkistcertificaten type ‘A’ (20,904 miljard Belgische frank), 
schatkistcertificaten type ‘B’ (11,475 miljard frank) en schatkistcertificaten type ‘C’ 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

668 

 
(8,123 miljard frank).  Nu kwam er een vierde categorie bij: schatkistcertificaten type ‘D’ 
(3,446 miljard frank): NBB, Archief, DC, 18.12.1945 en 23.07.1944. 

62  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: projet, 04.10.1943; A/S: 
or belge, note (ongedateerd); PB/MI: projet de déclaration (ongedateerd). 

63  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: brief Valensi 
(Washington) aan Guindey (Algiers), 13.11.1943. 

64  Ansiaux, ‘L'or belge’ , III, in: Revue générale, april 1985, p. 7; NBB, Archief, SD, papieren 
Ansiaux, A2: brief Ansiaux (New York) aan Baudewyns (Londen), 29.11.1943.  Zie ook: 
BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: brief Monnet 
(New York) aan Comité de Libération (Algiers), 14.12.1943. 

65  BdFr, Archief, Secrétaroat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: A/S: or belge, note 
(ongedateerd). 

66  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: brief Monnet 
(New York) aan Comité de Libération (Algiers), 19.12.1943. 

67  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/41, or belge: A/S, or belge: note 
(ongedateerd). 

68  NBB, Archief, Studiedienst, DS 13, dossier A 320/6: Brief Nisot (New York) aan Dulles 
(New York), 14.02.1944.  De door Ansiaux aangeduide cijfers blijken slechts indicatief te 
zijn: ze komen niet overeen met de cijfers die tijdens de onderhandelingen van oktober 1944 
door de boekhouding werden gehanteerd en later als de officiële gegevens zouden worden 
aangenomen.  Het verschil verbaast niet, daar Ansiaux op het ogenblik van zijn 
memorandum niet over alle boekhoudkundige details beschikte. 

69  BdFr, Archief, Secrétariat de la direction, dossier 1060.2001.01/41, or belge: brief Massigli, 
Mayer en Mendès-France (Algiers) aan Monnet (Washington), 05.04.1944. 

70  BdFr, Archief, Secrétariat de la direction, dossier 1060.2001.01/41, or belge: brief Martial 
(New York) aan Valensi (Washington), 15.04.1944. 

71  Cornu, L'or monétaire au vingtième siècle, p. 188. 
72  NBB, Archief SD, papieren Ansiaux, A2, s.f. 4: brief Ansiaux (Londen) aan Theunis 

(New York), 22.06.1944. 
73  Cornu, L'or monétaire au vingtième siècle, p. 188. 
74  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1: commentaar van Nisot (New York) op het 

voorstel van Mendès-France ter oplossing van het Belgisch-Franse goudgeschil, 03.06.1944. 
75  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2: Ansiaux (Londen) aan Gutt (Londen), 

06.07.1944. 
76  ARA, fonds bestuurlijke diensten van de eerste minister, papieren Pierlot, dossier 6: brief 

Gutt (Bretton Woods) aan Spaak (Londen), 21.07.1944. 
77  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1: nieuw voorstel van Istel, met commentaar van 

Nisot, 28.07.1944.  Zie ook: BZ, Archief, dossier 12.318: brieven Gutt aan Spaak, 04.08.1944 
en 14.08.1944. 

78  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Gutt: brief Theunis aan Gutt, 08.08.1944. 
79  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1: nota, augustus 1944. 
80  BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/43, or belge: telegram Banque de 

France (Parijs) aan Franse ambassade te Londen, 08.09.1944. 
81  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux A 1: Gutt (Londen) aan Theunis (New York), 

23.08.1944; Spaak (Londen) aan Gutt (Londen) en Theunis (New York), 26.08.1944.  Zie 
ook: BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/43, or belge: telegram Banque 
de France aan Franse ambassade (Londen) 08.09.1944. 

82  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 1: brief Bidault (Parijs) aan Spaak, 16.09.1944. 
83  NBB, Archief, DC, 19.09.1944. 
84  BZ, Diplomatiek archief, dossier 12.318: brief Nisot (New York) aan Theunis, 05.10.1944. 
85  BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/90, or belge: note pour le 

ministre, 29.09.1944. 
86  NBB, Archief, DC, 02.10.1944, 03.10.1944, 04.10.1944. 
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87  Bolgert heeft in een uitvoerig rapport het verloop van de onderhandelingen in detail 

toegelicht: BdFr, Archief, Direction de la documentation, dossier 1397.1994.01/89, or belge: 
compte-rendu des négociations qui se sont poursuivies à Bruxelles du 1er au 8 octobre 1944. 

88  NBB, Archief, DC, 04.10.1944. 
89  NBB, Archief, RR, 09.10.1944.  BdFr, Archief, Secrétariat du Conseil Général et du Conseil de la 

politique monétaire, dossier 1069.1989.19/2, or belge: convention franco-belge, 8-9.10.1944. 
90  De hoeveelheid te restitueren goud werd door de boekhouding als volgt vastgesteld.  Op 

10 mei 1940 had de Bank in totaal 245.503 kilogram fijn goud aan de Banque de France 
toevertrouwd (209.505 in depot, 35.998 onder dossier).  Tussen 10 mei en 4 juni werden 
42.702 kilogram hiervan afgenomen, zodat nog een nettosaldo van 202.801 kilogram 
overbleef.  De later door de Bank nog toegestane provisies werden als vervallen beschouwd.  
Het saldo-bedrag werd verminderd met het Luxemburgse depot (4.317 kilogram), en verder 
nog met een later vastgestelde cessie van 50 kilogram, zodat de uiteindelijke te restitueren 
hoeveelheid neerkwam op 198.434 kilogram fijn goud (zie conventie 8-9 oktober, 1944). 

91  BZ, Diplomatiek archief, dossier 12.318: brief Spaak aan Gutt en Theunis, 20.10.1944; brief 
Frère aan Spaak, 04.12.1944; NBB, Archief, RR, 06.12.1944; NBB, Archief, DC, 02.01.1945. 

92  Op 8 oktober had de Bank al instructies gegeven aan de Federal Reserve Bank te New York 
om het beslag op 50 miljoen dollar onmiddellijk vrij te geven en verder om het beslag te 
beperken tot het gouddepot: BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/43, or 
belge: brief Guindey aan Moninck, 21.10.1944; dossier 1060.2001.01/41, or belge: 
memorandum voor Martial, 22.12.1944. 

93  Binnen dit kader werd overeengekomen dat Belgische bankbiljetten in het bezit van de 
Banque de France niet meer unilateraal en onmiddellijk door de Bank met goud moesten 
worden aangezuiverd: NBB, Archief, DC, 05.10.1944. 

94  Tijdens de vergadering van het directiecomité op 4 november 1944 werd meegedeeld dat het 
bewarend beslag was opgeheven: NBB, Archief, DC, 04.11.1944. 

95  BZ, Diplomatiek archief, dossier 12.318: telegram Nisot (New York) aan Theunis, 
11.11.1944. 

96  De uiteindelijke terugname in de loop van 1946 viel echter heel wat minder gunstig uit dan 
gehoopt.  De Banque de France nam voor 2 miljard Franse frank eigen biljetten terug en 
betaalde hiervoor 750 miljoen Belgische frank.  Indien de officiële koers was aangehouden, 
die gold tijdens en onmiddellijk na de oorlog, namelijk 100 Belgische frank voor 144 Franse 
frank, dan had de tegenwaarde 1,08 miljard Belgische frank moeten bedragen (NBB, 
Archief, SD, papieren Malaise, M 3, dossier, 9.5.13/s. f. 1: brief Malaise aan Basyn 
(Washington), 14.07.1946). 

97  NBB, Archief, AR, 15.11.1944. 
98  NBB, Archief, DC, 17.10.1945. 
99  ARA, papieren Theunis, correspondentie Theunis-Nisot: brief Theunis aan Nisot (New 

York), 03.10.1944. 
100  NBB, Archief, Boekhouding, BO 1, dossier D 601/1: brief Frère aan minister De Voghel, 

17.10.1945. 
101  NBB, Archief, SD, fonds Ansiaux A 2, dossier 9.  1/26 SF: brief de Selliers aan Ansiaux, 

30.03.1944. 
102  NBB, Archief, DC, 25.06.1945. 
103  Minister van Financiën Eyskens besloot op 23 april 1945 de gerechtskosten uit te sluiten uit 

het totale pakket der kosten, maar Frère kon bewijzen dat Gutt had toegezegd ook die 
kosten te vergoeden, zodat Eyskens op zijn beslissing terugkwam: NBB, Archief, 
Boekhouding, BO 1, dossier D 601/ 1: pièces justificatives des débours effectués par la 
Banque Nationale. 

104  NBB, Archief, DC, 21.03.1945. 
105  NBB, Archief, RR, 11.07.1945. 
106  NBB, Archief, DC, 16.07.1945 en 23.07.1945. 
107  NBB, Archief, DC, 31.12.1945. 
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108  BZ, Diplomatiek archief, dossier 12.318: brief Spaak aan Frans ambassadeur te Brussel, 

30.04.1946.  Zie ook: BdFr, Archief, Secrétariat du Conseil Général et du Conseil de la politique 
monétaire, dossier 1069.1989.19/2: convention entre Banque de France, Banque Nationale de 
Belgique et Caisse d'Epargne du Luxembourg, 20.02.1946, 23.02.1946, 02.03.1946. 

109  NBB, Archief, DC, 09.04.1945; NBB, Archief, AR, 17.06.1945.  Zie ook: BdFr, Archief, 
Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/43: rapport sur la récupération du Trésor à la mine 
de Kaiseroda à Merkers (Frankfurt, 18.04.1945). 

110  Cornu, L’histoire de l’or au vingtième siècle, pp. 196-200.  Zie ook: NBB, Archief, AR, 
17.06.1945, BdFr, Archief, Secrétariat Général, dossier 1060.2001.01/43: Puhl, la question de 
l'or belge, ongedateerd; Panouillot aan minister van Financiën (Parijs), 21.06.1945. 

111  NBB, Archief, AR, 22.08.1945: note pour le gouverneur (verslag van schatbewaarder Sontag 
over zijn missie naar Frankfurt, 10.08.1945-14.08.1945). 

112  NBB, Archief, Schatbewaarder, T 2, dossier 02.03.02.05 (D 556/9): rapport de la mission de la 
Banque de France à Berlin, 02.01.1946-13.01.1946 (kopie). 

113  NBB, Archief, Hoofdkas, CC 1, dossier 25.17.02.00 (G 677): divers (note du chef de service 
du change (Brussel): or d’origine belge (refondu), retrouvé en Espagne, 26.04.1949). 

114  Tijdens de jaren 1943-1944 liet de Reichsbank naar zijn eigen gouddepot bij de Banque 
Nationale Suisse te Bern Belgisch goud overbrengen ter waarde van 531,7 miljoen Zwitserse 
frank.  Hiervan werd 378,6 miljoen geleverd aan de Banque Nationale Suisse zelf, 
98,4 miljoen aan de Banco de Portugal, 35,6 miljoen aan de Koninklijke Bank van Zweden, 
12,2 miljoen aan de Nationale Bank van Roemenië en 6,8 miljoen aan de BIB te Bazel: 
Commission Indépendante d’Experts (Suisse: Seconde Guerre Mondiale), La Suisse et les 
transactions sur l’or pendant la Seconde Guerre Mondiale.  Rapport intermédiaire, Bern (1997), annexe 
2, tabel 23.  Zie ook: Commission Indépendante d’Experts (Suisse: Seconde Guerre 
Mondiale), La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre Mondiale.  Rapport final, Bern, 2002, 
pp. 224-238. 

115  NBB, Archief, IS, dossier 39/1120: brief Moninck (Parijs) aan Frère, 23.02.1945. 
116  BZ, Diplomatiek archief, DA, dossier 18: brief Silvercruys (Washington) aan Spaak, 

10.08.1945 en 14.08.1945. 
117  Cornu, L’or monétaire du vingtième siècle, pp. 195-198. 
118  Commission Indépendante d’Experts, La Suisse et les transactions sur l’or, p. 191. 
119  BZ, Diplomatiek archief, DA, dossier 18: la restitution de l’or monétaire (note pour le 

ministre, 10.10.1947). 
120  BZ, Diplomatiek archief, DA, dossier 18: la restitution de l’or monétaire (brief van de 

Commission tripartite aan de Belgische afgevaardigde van het intergeallieerde agentschap, 
16.10.1947). 

121  De Commission tripartite stelde in 1951 vast dat de Bank tussen 4 maart en 9 mei 1940 van de 
Reichsbank 6.772 kilogram goud had ontvangen dat afkomstig was van Tsjecho-Slovakije en 
Oostenrijk en als geroofd goud moest worden beschouwd.  Bij een eerste beslissing in 1951 
werd de Bank verzocht die hoeveelheid aan de commissie terug te storten.  Dankzij een 
Franse interventie werd die beslissing echter ongedaan gemaakt: BdFr, Archief, Direction de la 
documentation, dossier 1397.1994.01/89: nota's en brieven, 1951-1953. 

122  Cornu, L’histoire de l’or au vingtième siècle, pp. 199-200.  De Banque de France kreeg het tekort 
(circa 70.000 kilogram) terugbetaald door de Franse regering in de vorm van een krediet en 
tegen de officiële goudkoers van de Franse frank in december 1944.  Het krediet werd pas in 
1958 terugbetaald.  Inmiddels was de goudwaarde van de Franse frank echter fel 
verminderd.  Ook de Banque de France nam bijgevolg een deel van het verlies voor haar 
rekening. 

123  NBB, Archief, Studiedienst, DS: commission tripartite pour la restitution de l’or monétaire 
(répartition d’or ultérieure, 1952, 1958). 

124  Janssens, De Belgische frank, pp. 322-324. 
125  Voor detail-informatie betreffende de operatie-Gutt, zie vooral: H. Van Praag, L’opération 

Gutt: l’assainissement monétaire de la Belgique au lendemain de la seconde guerre mondiale (onuitgegeven 
licentiaatsthesis, ULB), Brussel, 1990; H. Van Praag, ‘L’assainissement monétaire au 
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lendemain de la seconde guerre mondiale.  L’Opération Gutt en Belgique - La politique du 
Général de Gaulle en France’, in : Revue de la Banque, februari-maart, 1996 (supplément 
historique), pp. 3-37.  Voorts: C. Chambre, L’expérience monétaire belge (onuitgegeven 
doctoraatsthesis, universiteit Parijs), 1950. 

126  De levering van de laatste hoeveelheid zou pas einde september 1944 plaatsvinden. 
127  NBB, Archief, DC, 16.09.1944. 
128  NBB, Archief, DC, 26.09.1944. 
129  Het gevaar voor het in omloop brengen van valse Londense biljetten, daar ze gemakkelijk na 

te bootsen waren, werd gebruikt als argument om de nieuwe Brusselse serie te lanceren 
(NBB, Archief, DC, 29.09.1944). 

130  NBB, Archief, DC, 29.05.1945. 
131  NBB, Archief, DC, 18.07.1945; NBB, Archief, SD, papieren Smeers, dossier 3, ontwerp van 

een brief Smeers aan minister De Voghel, einde 1945. 
132  NBB, Archief, Studiedienst, DS 9, dossier 01.02.01.70 (A 241/9 s. f. 1): brief Smeers aan Gutt, 

12.09.1944. 
133  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux, A 2, dossier 9.1/32: correspondance avec Gutt 

(toespraak van Ansiaux, 03.11.1969).  Sommige leden van het Comité du Mardi, zoals Kauch, 
waren boos omdat ze niet werden verzocht deel uit te maken van de beperkte commissie 
(NBB, Archief, Studiedienst, DS 9, dossier 01.02.01.70 (A 241/9 s. f. 1): brief Smeers aan 
Kauch, 16.09.1944). 

134  Gutt sprak van ‘une ressemblance quasi-miraculeuse’, maar die uitspraak was duidelijk 
overtrokken.  Dupriez’ oordeel is genuanceerder en vermoedelijk dichter bij de waarheid: die 
laatste interpretatie werd in aanmerking genomen (NBB, Archief, Studiedienst, DS 12, dossier 
01.02.02.70 (A 269/1): assainissement monétaire (overzicht door Gutt, einde 1948-begin 
1949); Dupriez, Les réformes monétaires de la Belgique, Titre IV: la réforme monétaire de 1944). 

135  Janssens, De Belgische frank, pp. 321-322; L.-H. Dupriez, Les réformes monétaires de Belgique.  Titre 
IV : La réforme monétaire de 1944. 

136  Janssens, De Belgische frank, p. 325. 
137  ‘L’expérience monétaire belge’, in: dagblad Le Figaro, 19.10.1944. 
138  BZ.Ndl, Londens Archief, 1940-1944, GA diplomatieke zaken, dossier (DZ) EZ/CHZ: 

rapport van gezant van Harinxma thoe Slooten, 04.10.1944. 
139  NBB, Archief, DC, 01.09.1944. 
140  Zie supra. 
141 NBB, Archief, DC, 29.09.1944; NBB, Archief, Studiedienst, DS 11, dossier 01.02.02.50 (A 

255/7): aperçu général des opérations monétaires dans les cantons rédimés. 
142  NBB, Archief, RR, 04.10.1944. 
143  NBB, Archief, SD, papieren Ansiaux A 2, dossier 9.1/32, s. f. 5: correspondance avec Gutt 

(ontwerptekst voor radioboodschap door Gutt, 10.10.1944; tekst van de radioboodschap, 
12.10.1944). 

144  In de kantons Eupen, Malmédy en Saint-Vith, die in 1940 bij Duitsland waren ingelijfd, 
moesten de Belgische bankbiljetten tussen 10 en 12 oktober 1944 worden afgestempeld.  
Samen met de Duitse Reichsmarken, die al einde september waren aangegeven en 
afgestempeld, konden ze tussen 6 en 14 november tegen nieuwe Belgische bankbiljetten 
worden ingeruild en/of op een speciale rekening worden ingeschreven (NBB, Archief, 
Studiedienst, DS 11, dossier 01.02.02.50 (A 255/7): aperçu général des opérations monétaires 
dans les cantons rédimés). 

145  Bij gebrek aan bankbiljetten werd op 12 oktober afgekondigd dat slechts 1.000 frank per 
week van de beschikbare rekeningen mocht worden opgenomen, behalve wanneer het ging 
om het betalen van salarissen en lonen aan werknemers. 

146  In feite had Gutt met de wet van 10 januari 1940 al een belasting voorzien op de 
uitzonderlijke winsten gerealiseerd tijdens de oorlog, maar hij vond die belasting niet meer 
doeltreffend genoeg.  Ze refereerde naar een vergelijking tussen de winsten, die werden 
gerealiseerd tijdens een normaal vooroorlogs jaar, met die van de oorlogsjaren: sommige 
bedrijven die al voor de oorlog van de bewapeningswedloop hadden geprofiteerd en tijdens 
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de oorlog die winstgevende productie hadden voortgezet zouden aan de belasting 
grotendeels ontsnappen.  Vandaar zijn voorstel voor een nieuwe wet die het concept 
oorlogswinst precieser zou omlijnen.  Van haar kant had de administratie van het ministerie 
van Financiën te Brussel een ontwerp van oorlogsbelasting uitgewerkt dat neerkwam op een 
eenmalige belasting op het vermogen.  Gutt verwierp dit voorstel, maar het zou later door 
Eyskens in zijn ontwerp worden overgenomen: ARA, papieren Albert De Vleeschauwer, 
dossier CRE, PD 40, n° 182-184: impôts sur les bénéfices exceptionnels de guerre. 



 

 

Hoofdstuk 25 
 

EINDE  VAN  EEN  TIJDPERK 
 
 
 
 ‘En chaque action, il faut regarder, outre l'action, notre état présent, passé, 
 futur et des autres à qui elle importe et voir les liaisons de toutes ces choses ’ 
 (B. Pascal, Pensées, VII, 505) 
 
 
 
 
De muntsanering in werking 
 
 De operatie-Gutt was een grootschalige onderneming.  Niet minder dan 
1,3 miljoen personen deden een aangifte tot omwisseling van oude in nieuwe 
biljetten in de 2.158 daartoe geaccrediteerde kantoren1.  De totale waarde van 
de tijdens de week van 9 tot 12 oktober 1944 omgezette biljetten bedroeg 
14,4 miljard Belgische frank, de totale waarde van de aangegegeven, niet-
omgezette, maar gedeponeerde oude biljetten bedroeg 73,6 miljard frank.  De 
Bank schatte de biljettenvoorraden van banken, van openbare, semi-openbare 
en gelijkgestelde instellingen op 2,5 à 3 miljard frank, zodat in totaal voor 
92,5 à 93 miljard frank oude bankbiljetten in het circuit van aangifte, 
omwisseling en deponering terecht waren gekomen.  Hieruit leidde de Bank af 
dat er een tekort was van ongeveer 8,5 miljard frank, dat als niet meer wettig 
chartaal geld aan de Staat zou toevallen2.  Die schatting bleek te hoog: eerst en 
vooral waren de inleveringen van de Oostkantons er niet in opgenomen3.  
Daarnaast zou er na oktober nog een vrij aanzienlijke hoeveelheid biljetten 
worden aangeboden hoofdzakelijk vanuit het buitenland, die op die latere 
datum toch nog als wettig geld door de overheid werd aanvaard.  Uiteindelijk 
bedroeg het totaal bedrag van oude, niet aangeboden biljetten slechts 4 miljard 
frank. 
 In de Bank werd het personeel overrompeld door extra werk.  Heel wat 
personeelsleden van de Hoofdkas waren niet op de hoogte gesteld van de 
details der muntsanering en moesten hun informatie in het Staatsblad van 
7 oktober uitzoeken of maandagochtend, 9 oktober, de nodige toelichtingen 
krijgen van hun chefs.  Het personeel moest onmiddellijk aan de slag om de 
massa’s aangiften en afgiften van de eigen klanten in ontvangst te nemen en de 
nieuwe biljetten te overhandigen.  De afgiften aan de agentschappen, aan de 
postkantoren en aan de geaccrediteerde bankinstellingen kwamen uiteindelijk 
ook bij de Bank terecht.  De tellers van de Hoofdkas konden niet volgen, te 
meer daar al de verrichtingen in die tijd nog manueel werden uitgevoerd. 
 Naast de manipulatie van de biljetten was er ook het nog complexere 
werk van de lopende rekeningen.  Nieuwe rekeningen moesten worden 
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geopend om het overschot van de oude biljetten, die niet in nieuwe biljetten 
mochten worden omgewisseld, op te vangen.  Wat later zou de splitsing van de 
bestaande lopende rekeningen in tijdelijk en definitief geblokkeerde rekeningen 
opnieuw extra werk meebrengen.  Voorts was er het uitzoeken van de saldi der 
lopende rekeningen op 9 mei 1940 voor diegenen die een vrijstelling van de 
blokkering wensten voor het bedrag van hun saldo op die datum.  Een niet 
minder tijdrovende taak voor de administratie was de organisatie van de 
wisselcontrole.  Op het hoogste niveau moesten intussen ook de contacten met 
de centrale banken in het buitenland weer worden opgenomen en verzorgd.  
Claude Schloss, in die tijd actief in de Hoofdkas, vertelde dat het personeel in 
sommige diensten gedurende een groot aantal weken van 8.45 uur tot 
21.30 uur en soms nog langer werkte4.  In de particuliere banken was de 
werkdruk niet minder groot.  Vandaar dat de Bank een vergoeding toekende 
voor het extra werk dat de munthervorming bij de particuliere banken had 
veroorzaakt: de drie grote banken met hun talrijke filialen kregen een 
vergoeding van 0,87 pro mille op het totaal van de bij hen gedeclareerde 
bankbiljetten, de andere banken 0,70 pro mille, hetgeen neerkwam op een 
totale vergoeding van 68 miljoen frank.  In die vergoeding was de extra wedde 
van een halve maand begrepen die de particuliere banken aan hun personeel 
voor het overwerk hadden uitbetaald5. 
 
 
Tabel 25.1: Ontwikkeling van de Belgische geldhoeveelheid (1936-1948) 

(in miljarden Belgische frank) 
 

Componenten 
geldhoeveelheid 

1936-1938 
(gemiddeld) 

begin 
mei 
1940 

06.10 
1944 

Vrijge-
geven 

tot 
einde 

oktober 
1944 

einde 
1944 

einde 
1945 

einde 
1946 

einde 
1947 

Schatkistgeld 
 
Bankbiljetten 
BNB 
 
Tegoeden in 
rekening-
courant 
 
Postcheque- 
tegoeden 
 
Bankdeposito's 
 

1,6 
 
 

22,0 
 
 
 

3,7 
 
 

2,9 
 

12,8 

1,6 
 
 

29,8 
 
 
 

0,9 
 
 

4,7 
 

13,5 

6,4 
 
 

100,9 
 
 
 

3,6 
 
 

11,0 
 

42,7

6,4 
 
 

25,3 
 
 
 

3,6 
 
 

6,7 
 

15,4 

6,3 
 
 

38,8 
 
 
 

3,8 
 
 

10,7 
 

14,6 

6,8 
 
 

69,9 
 
 
 

3,5 
 
 

16,5 
 

34,8 

5,5 
 
 

72,2 
 
 
 

6,3 
 
 

18,3 
 

43,3 

4,4 
 
 

78,3 
 
 
 

5,9 
 
 

20,2 
 

42,5 

Totaal 43,0 50,5 164,6 57,4 74,2 131,5 145,6 151,3 
 
Bron: Janssens, De Belgische frank, p. 334. 
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Tabel 25.2: Resultaat van de Belgische muntsanering, 31 oktober 19446 
(schatting in miljarden Belgische frank) 

 
Componenten 

geldhoeveelheid 
Volledig 

beschikbaar 
Tijdelijk 

geblokkeerd  
(40 procent) 

Definitief 
geblokkeerd 
(60 procent) 

Totaal 

Schatkistgeld 
 
Bankbiljetten NBB 
 
Tegoeden in 
rekening-courant 
 
Bankdeposito's 
 
Postchequetegoeden 
 

6,4 
 

25,3 
 
 

3,6 
 

15,4 
 

6,7 

- 
 

26,5 
 
 

- 
 

10,9 
 

1,7 

- 
 

39,8 
 
 

- 
 

16,4 
 

2,6 

6,4 
 

91,6 
 
 

3,6 
 

42,7 
 

11,0 

Totaal 57,4 39,1 58,8 155,3 
 
Bron: Dupriez, Les réformes monétaires de Belgique.  Titre IV: La réforme monétaire de 1944. 
 
 
 Zoals hierboven al gezegd, was de economische activiteit in België 
tijdens de maand september 1944 bijna volledig gestopt.  Ze was in feite al 
vanaf de lente 1944 aan een duidelijke verzwakking toe.  De spoorwegen en 
andere toevoerwegen van Duitsland naar Frankrijk via België waren vanaf dat 
moment het speciale doelwit van de geallieerde bombardementen.  Wordt het 
verkeer lamgelegd, dan betekent dit zo goed als een totale desorganisatie van 
de toevoer van hulp- en grondstoffen, die de voedingsbodem van de 
productielijnen vormen en de bron zijn voor de distributie van goederen, voor 
zover daar nog sprake van was.  Tijdens de herovering van het land in het 
begin van september werd de toestand nog hachelijker.  De bevrijding was wel 
buiten verwachting snel gegaan, maar dit betekende niet dat de ontreddering 
van de economie door de aftocht van de bezettingstroepen en de intocht van 
de geallieerde legers werd opgelost, wel integendeel.  Het psychologische 
element van de onzekerheid over de aangekondigde munthervorming 
verhoogde bovendien de onrust bij vele producenten en verkopers.  Was het 
nu wel het moment om goederen op de markt te brengen? 
 De bekendmaking van de monetaire besluitwetten op 6 oktober 1944 
werd dan ook door de bevolking begroet met een algemeen gevoel van 
opluchting: eindelijk zou het land zich kunnen herstellen en zouden de 
oorlogsprofiteurs en woekeraars worden afgestraft.  De pers, zo lang 
gemuilband, reageerde vanzelfsprekend zeer positief op de hervormingen.  De 
krantenkoppen na de eerste dagen van de afkondiging van de besluitwetten 
spraken boekdelen: ‘L’assainissement financier: l’inévitable!’ 7, ‘Au profit de tous.  Au 
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détriment des profiteurs’ 8, ‘Quand Gutt devient populaire: comment furent acceuillis les 
arrêtés financiers par tout le monde’ 9,’Vive Gutt !  10, ‘Un coup d’audace!’ 11, enz. 
 De besluitwetten van 6 oktober 1944 veroorzaakten een schokeffect: ze 
waren het voorwerp van alle gesprekken en discussies.  De circulatie van 
bankbiljetten (inclusief het schatkistgeld) werd plots van 107 miljard Belgische 
frank tot 23 miljard teruggebracht, een bedrag dat door het besluit van 
28 oktober opnieuw aangroeide tot 32 miljard, maar niettemin een enorme 
vermindering meebracht van de chartale geldomloop12.  Tegelijkertijd werd de 
totale beschikbare hoeveelheid chartaal én giraal geld gereduceerd van 
165 miljard Belgische frank tot 57,5 miljard, een zeer drastische vermindering 
en niet zo veraf van de totale geldhoeveelheid van mei 1940, namelijk 
50,5 miljard.  Gutt hoopte dat deze forse monetaire ingreep de prijzen zou 
doen dalen.  Tot zijn grote teleurstelling, en niet van hem alleen, was dit niet 
het geval.  Hij, en ook zijn adviseurs, hadden noch de aanbodzijde, noch de 
vraagzijde op hun juiste waarde ingeschat.  Aan de aanbodzijde was de 
misrekening het meest flagrant.  De ontreddering van de economie bleef 
aanhouden en ook na 6 oktober werden slechts weinig goederen aangeboden 
op de markt.  De ontwrichting van het verkeer voor en tijdens de bevrijding 
werd immers daarna nog versterkt door de prioriteit die de geallieerde legers 
gaven aan de militaire transporten in Duitse richting.  Alle Belgische aanvoer 
van grond- en hulpstoffen uit het buitenland bleef voorlopig geschorst.  De 
haven van Antwerpen, de eerste haven die vrijwel intact in de handen van de 
geallieerde troepen was gevallen, stond enkel open voor militaire doeleinden.  
Hulp vanuit Amerika of vanuit neutrale landen als Zweden, Zwitserland, 
Spanje en Portugal was bijgevolg in de zeer nabije toekomst niet te verwachten.  
Bij gebrek aan bilaterale monetaire akkoorden kwamen laatstgenoemde landen, 
uitgezonderd Amerika, op dat moment trouwens niet in aanmerking voor 
handelstransacties13.  Ten slotte was er het nijpend gebrek aan steenkool: de 
Belgische mijnen produceerden nog slechts op halve kracht, zodat zelfs het 
gebruik van elektriciteit en gas moest worden beperkt14. 
 De crisis in het aanbod werd ook ongunstig beïnvloed door de 
aanvankelijk strenge repressie van de economische en financiële collaboratie15.  
Op 5 oktober schreef Baudewyns vanuit Brussel naar Londen: ‘On a surtout soif 
de justice.  L'heure n'est pas au pardon des offenses.  On veut bien être chrétien mais pas 
dupe de ses bons sentiments’ 16.  In omzendbrieven aan zijn auditeurs en substituten 
eiste auditeur-generaal Ganshof-van der Meersch een strikte toepassing van 
artikel 115 van het strafwetboek.  De ministers uit de verzetsorganisaties en uit 
de communistische partij in de laatste regering-Pierlot waren niet minder 
streng.  Niet te verwonderen dat er in België  meer dan 13.000 dossiers voor 
economische stricto sensu collaboratie werden aangelegd, een enorm verschil 
met de 1.200 zaken in buurland Frankrijk.  Substituten lieten heel wat 
bedrijven onder sekwester plaatsen.  Een aanzienlijk segment van de productie 
werd hierdoor voor een tijd lamgelegd.  Pas door de wet van 25 mei 1945, 
tijdens de regering-Van Acker, zou de toepassing van artikel 115 aanzienlijk 
worden versoepeld17.  Intussen was ook de invoer van grond- en hulpstoffen 
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langzaam op gang gekomen, zodat de economie vanaf mei 1945, dus negen 
maanden na de bevrijding, eindelijk aan een opleving toe was.  Bereikte het 
maandgemiddelde van de industriële productie in januari 1945 nauwelijks 16 
procent van het maandgemiddelde van de jaren 1936-1938, in juni 1945 was 
het opgeklommen tot 31 procent om in december 1945 te stijgen tot 57 
procent.  Er moest nog gewacht worden tot begin 1947 vooraleer het uitkwam 
boven het vooroorlogse peil18. 
 Aan de vraagzijde beantwoordde de ontwikkeling al evenmin aan de 
verwachtingen.  De regering was uitgegaan van de veronderstelling - achteraf 
gezien, van de naïeve veronderstelling - dat de bevrijding van het land en het 
einde van de oorlog zouden samenvallen.  België zou in die veronderstelling 
onmiddellijk na de bevrijding grondstoffen en goederen in overvloed kunnen 
importeren en aan de vraag op de markt ruimschoots voldoen.  Een tweede 
foute inschatting betrof het effect van de munthervorming.  De regering was 
ervan uitgegaan dat ze door de maatregelen van 6 oktober 1944 de 
geldhoeveelheid volledig onder controle zou kunnen houden en dat ze, 
naarmate de economie aantrok, met mondjesmaat de geldstroom zou kunnen 
liberaliseren, op het moment en op de cent na, zoals ze het feilloos gepland 
had.  De werkelijkheid verliep, helaas, niet volgens het uitgestippelde scenario.  
De bevrijding van het land en de totale vrede vielen niet samen.  Generaal 
Eisenhower, tegen maarschalk Montgommery in, besliste dat de geallieerde 
legers in België zouden overwinteren, vooraleer de grote en finale aanval op 
Duitsland in te zetten.  Hij was tot die beslissing gekomen omdat hij had 
ingezien dat de stranden van Normandië niet waren uitgerust, op verre na niet, 
om de konvooien op te vangen die de troepen moesten bevoorraden.  Hij had 
een haven als Antwerpen nodig om de massa’s goederen van overzee op te 
slaan en efficiënt te verdelen.  Antwerpen moest dus eerst bevrijd en daarna 
heruitgerust worden.  Dit alles vroeg tijd en bracht ook mee dat een aanzienlijk 
deel van het Amerikaanse, Britse en Canadese leger, in totaal meer dan één 
miljoen manschappen, de hele winter in België zou doorbrengen.  Hun aantal 
werd zelfs nog verhoogd nadat von Rundstedt in december 1944 zijn offensief 
in de Ardennen had ingezet. 
 De soldaten, die tijdelijk halt hielden in België, beschikten over geld, dat 
ze uiteraard in hoofdzaak uitgaven daar waar ze gelegerd waren.  Dit creëerde 
in het monetair strak geleide België een onverwachte extra vraag.  Bovendien 
hadden de legers nood aan diensten, en zelfs aan goederen, die niet konden 
worden overgebracht en die dus ter plaatse moesten worden gekocht en ook 
betaald.  De Belgische regering had in 1943 en 1944, zowel te Londen als te 
Washington, dagen, ja weken en maanden, onderhandeld om de geallieerden 
ertoe te brengen akkoord te gaan bij de bevrijding de soldij van hun 
manschappen uitsluitend uit te keren in Belgisch geld.  Dit was haar ten slotte 
gelukt, maar het prijskaartje voor deze toezegging was niet miniem.  Voor de 
soldij alleen stelde de regering 16 miljard Belgische frank in nieuwe 
bankbiljetten ter beschikking van de Britse, Amerikaanse en Canadese legers.  
Voor de aankoop van goederen en diensten werd nog een bedrag van 
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19 miljard Belgische frank aan de bevrijdende legers overgemaakt19.  Die 
bedragen werden wel niet volledig opgenomen en zouden bovendien,  wat de 
soldij betrof, integraal worden terugbetaald, door de Verenigde Staten en 
Canada zelfs in harde deviezen.  De terugbetaling zou echter pas later 
plaatsvinden, nadat de vijandelijkheden in Europa gestopt waren, dus ten 
vroegste vanaf oktober 1945.  De aan de geallieerde legers verleende diensten 
vielen, zoals was overeengekomen, ten laste van het bevrijde land als haar 
deelname aan de geallieerde oorlogsinspanning.  Al met al bracht de geldelijke 
hulp aan de militaire bevrijding van het land, of ze nu terugbetaald werd of 
niet, een aanzienlijke extra injectie mee van nieuwe biljetten in de geldomloop.  
Ook dat kwam de monetaire planning van de regering op het verkeerde 
moment doorkruisen. 
 Een tweede belangrijke spelbreker bij het verloop van de 
munthervorming was de vlugger dan voorziene vrijmaking van de tijdelijk 
geblokkeerde rekeningen bij banken en spaarkassen20.  Vanaf het begin van 
november 1944 begonnen de zelfstandigen en vrije beroepen te manifesteren 
om deze rekeningen te deblokkeren.  Op de spandoeken kon men onder 
andere lezen: ‘Nous voulons le déblocage des petits avoirs’, ‘Rendez-nous notre argent’, ‘A 
bas Gutt !’, ‘Gutt: voleur’.  Gutt zelf gaf later toe dat de vrij beschikbare 
bankrekeningen ongelijk waren verdeeld.  ‘L’un fut plus bloqué que l’autre… c’est là 
que la machine grinça et devait grincer pendant quelques mois’ 21.  Buitenlandse vrienden 
lieten hem bovendien brieven lezen, waarin Belgische verwanten schreven: 
‘Gutt m’a tout pris’.  Gutt beloofde dan ook op 18 november dat hij zeer 
binnenkort werk zou maken van de geblokkeerde rekeningen.  Inderdaad op 
22 november werden twee ministeriële besluiten uitgevaardigd waarbij werd 
voorzien in belangrijke vrijmakingen voor industriële, commerciële en 
artisanale bedrijven en voor een aantal door oorlogsschade getroffen burgers.  
Deze vrijmakingen zouden vanaf het begin van 1945 in versneld tempo 
worden voortgezet door de ministers Gaston Eyskens en Franz De Voghel, de 
eerste opvolgers van Gutt.  De laatste algemene maatregel, die ontvroor wat er 
nog restte, werd getroffen op 15 januari 1949 .Voor laatstgenoemde datum 
hadden ook al vele particulieren, individueel, een dossier ingediend om hun 
geblokkeerde gelden vrij te krijgen.  De commissie die dergelijke aanvragen 
behandelde, kreeg tussen november 1944 en begin april 1945 ongeveer 66.000 
aanvragen voor een bedrag van 900 miljoen frank, waarvan bijna 90 procent 
werd goedgekeurd22.  Deze vervroegde deblokkering verhoogde de circulatie in 
nieuwe biljetten opnieuw veel sneller dan gepland. 
 De regering was, tot op bepaalde hoogte, ook zelf rechtstreeks 
verantwoordelijk voor de scheeftrekkingen bij de uitvoering van de 
munthervorming.  Het deficit in de begroting nam na de bevrijding enorme 
proporties aan, namelijk 35,8 miljard Belgische frank in 1945 en 37,1 miljard 
frank in 194623.  Slechts voor een miniem gedeelte hiervan, namelijk voor een 
bedrag van 12 miljard, konden de deficits door een langlopende lening worden 
gedekt.  Een ander deel werd gefinancierd door de particuliere banksector via 
opname van kortlopende schatkistcertifcaten en door de Postchequedienst, 
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waarvan de Schatkist opnieuw het beheer had overgenomen, wat haar in staat 
stelde de deposito’s bij de Postchequedienst in te zetten voor haar uitgaven.  
Een laatste niet onaanzienlijk deel van het deficit werd gedekt met nieuwe door 
de Bank aan de overheid voorgeschoten bankbiljetten.  Die voorschotten 
waren al in december 1944 tot 26 miljard Belgische frank gestegen om 
35 miljard te bereiken in december 1946 en 47 miljard in december 1946.  De 
sterke stijging van de voorschotten was gedeeltelijk te wijten, zo werd ter 
verdediging aangevoerd, aan de uitkeringen aan de geallieerde legers.  Juist, 
maar de Staat had intussen zijn eigen uitgaven evenmin in de hand weten te 
houden. 
 De coalitie van socialisten, communisten en christen-democraten in de 
laatste regering-Pierlot had vanaf eind september 1944 met succes 
aangedrongen om de afspraken van het tijdens de oorlog gesloten ‘Sociaal 
Pact’ in concrete overheidsmaatregelen om te zetten: al in december werd het 
systeem van de Rijksmaatschappelijke Zekerheid ingesteld, waarbij de 
overheid, naast de bijdragen van de werkgevers en werknemers, ook zelf een 
deel van de kosten op zich nam24.  Om de prijzen van de levensnoodzakelijke 
voedingsmiddelen en steenkool laag te houden, zag de overheid zich 
bovendien verplicht belangrijke subsidies toe te kennen aan de landbouw en 
aan de steenkoolindustrie.  Tegelijkertijd moest ze dringend werk maken van 
de uitkeringen voor oorlogsschade, van het herstel en de modernisering van de 
verkeersinfrastructuur vooral te Antwerpen en in de Ardennen en nog zoveel 
meer.  Al deze opdrachten vereisten een uitbreiding van de overheids-
administratie, die op haar beurt dan weer het budget onder druk zette.  
Daartegenover stonden nog steeds uiterst schrale fiscale inkomsten, omdat 
niemand bij machte bleek de ontredderde economie op het juiste spoor te 
zetten.  Tabel 25.3 laat zien hoe de overheidsschuld, reeds aanzienlijk 
toegenomen tijdens de oorlog, verder bleef stijgen na september 1944, in de 
plaats van te verminderen zoals door de regering in het vooruitzicht was 
gesteld. 
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Tabel 25.3: Ontwikkeling van de Belgische overheidsschuld (1940-1945) 
(in miljarden Belgische frank) 

 
Samenstellende 

onderdelen 
30  

april 
1940 

30 
september 

1944 

30 
september 

1945 

31 
december 

1946 
Geconsolideerde 
schuld: 

   

Binnenlandse 
schuld 
 
Buitenlandse 
schuld 

 
35,3 

 
 

17,8 

 
41,7 

 
 

16,5 

 
42,2 

 
 

24,1 

 
104,7 

 
 

11,2 
Totaal 
geconsolideerde 
schuld 

 
 

53,1 

 
 

58,2 

 
 

66,3 

 
 

115,9 
Schuld op korte 
termijn 
 
Schuld op  
halflange termijn 

 
12,2 

 
 

0,7 

 
71,3 

 
 

37,7 

 
109,7 

 
 

36,4 

 
110,6 

 
 

28,6 
Algemeen totaal 66,0 167,2 212,4 255,1 
 
Bron: NBB, Archief, SD, papieren Smeers, dossier 1: dette publique belge; De Ridder, 
'The Belgian Monetary Reform', 39 (XVI, 1), p. 35. 
 
 
 Gouverneur Frère, die als orthodox centraal bankier volledig achter de 
muntsanering van Gutt stond, volgde met onrust de snelle uitbreiding van de 
chartale geldhoeveelheid (nieuwe biljetten en schatkistgeld), namelijk van 
21 miljard frank op 12 oktober 1944 naar 45,1 miljard op 31 december 1944 en 
naar 76,7 miljard op 31 december 1945.  De ontwikkeling van het chartale en 
girale geld samen was al even verontrustend: van 33,5 miljard op 12 oktober 
1944, naar 76,1 miljard op 31 december 1944 en naar 129,6 miljard op 
31 december 1945.  Zette deze trend zich door, dan zou binnen afzienbare tijd 
de geldhoeveelheid van bij het einde van de bezettingstijd worden 
overschreden. 
 Frère zette, zeer vroeg trouwens, het tegenoffensief in via het girale 
geld25.  Vanaf begin december 1944 hamerde hij op de noodzaak om de 
kredietverlening door de particuliere banken, in de vorm van kaskredieten op 
waarborg van tijdelijk en zelfs definitief geblokkeerde rekeningen, aan banden 
te leggen.  Hier kwam hij in regelrechte aanvaring met het bedrijfsleven.  In de 
vergaderingen van de regentenraad tijdens de winter 1944-1945 trokken 
Bekaert en Peltzer meer dan eens aan de alarmbel.  In januari 1945 verklaarde 
Bekaert, voorzitter van het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers: ‘La 
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situation devient de plus en plus grave: les industries sont arrêtées et les transports sont 
désorganisés.  Les autorités publiques ne « réalisent » pas  la gravité de cette situation’.  De 
ondernemers wensten hun arbeiders niet te ontslaan om de sociale ellende niet 
nog te verergeren.  Dit kostte geld, maar de bedrijven beschikten over geen 
reserves meer.  Het waarom was niet ver te zoeken.  De reserves in de 
ondernemingen waren drooggelegd door de stagnerende economie, dit was 
evident, maar de al te drastische muntsanering had in dit opzicht zeker niet de 
nodige ademruimte geschapen.  Ondernemers vertrouwden erop, zo ging hij 
verder, dat het economische klimaat binnenkort zou verbeteren, maar intussen 
waren ze verplicht een beroep te doen op bankkrediet.  Wilden Frère en zijn 
collega’s in het directiecomité de kredietverlening afremmen en de 
bedrijfswereld in een onmogelijke situatie plaatsen? 
 Frère antwoordde dat de ondernemingen in plaats van een beroep te 
doen op kaskredieten beter discontokrediet zouden opnemen.  Dit zou 
tegelijkertijd de Bank, via het herdisconto, een doeltreffend instrument 
bezorgen om haar vroegere controlefunctie over het geld en het krediet 
opnieuw te kunnen uitoefenen.  Discontokrediet veronderstelde echter 
industriële en commerciële transacties, en handelspapier dat uit die transacties 
normaal voortvloeide, maar beide ontbraken op dat ogenblik.  Vele bedrijven 
bleven daarom toch nog een tijd kaskredieten opnemen om hun lonen te 
kunnen uitbetalen, die inmiddels onder druk van de Nationale Arbeids-
conferentie en met toestemming van de regering waren gestegen. 
 De schaarste aan goederen bleef scherp en nam in de wintermaanden 
zelfs nog toe.  ‘On grogne beaucoup ... le ravitaillement est encore difficile.  Il n'y a pas de 
charbon, pas de viande et ni lait ni beurre’ schreef Baudewyns vanuit Brussel naar 
Londen26.  De regering zag zich daarom verplicht de rantsoenering van de 
essentiële voedingsmiddelen aan te houden en de rantsoenering voor sommige 
goederen, zoals steenkool, margarine en boter, zelfs nog te verminderen.  De 
oorzaak van de aanhoudende schaarste was niet alleen het uitblijven van de 
verhoopte invoer, maar evenzeer de overhaaste beslissing van de regering om 
de door de Duitse bezetter georganiseerde bevoorradingsadministratie af te 
schaffen.  In de roes van de bevrijding moest alles immers dat naar een Duits 
initiatief verwees onmiddellijk overboord worden gegooid.  Daar er geen 
adequaat controleapparaat in de plaats was gesteld, hadden de landbouwers nu 
vrij spel om hun producten aan het officiële circuit te onttrekken en op de 
zwarte markt te verkopen27. 
 De calorieën van het officiële rantsoen waren zo krap toegemeten dat 
zelfs mensen, die geen zware fysieke arbeid verrichtten, er onmogelijk mee 
konden rondkomen.  Mevrouw Malaise, waarnemend secretaris van de Bank, 
schreef in dit verband op 20 februari 1945 aan secretaris Basyn in Oxford: ‘Je 
m’avoue incapable, à moins de réduire considérablement la somme de travail que je fournis, 
de me contenter des rations officielles de graisse, en fait souvent inexistantes’ 28.  Nog veel 
lastiger was de situatie voor de arbeiders.  Ook zij waren verplicht zich op de 
zwarte markt te bevoorraden, zodat voor het merendeel onder hen de 
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loonsverhogingen, verworven na de bevrijding, bijna volledig werden 
tenietgedaan door aanvullingen van hun voedselpakket op de illegale markt29. 
 Het samenspel van een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod en 
een uit de hand gelopen stijging van de geldomloop stuwde de 
kleinhandelsprijzen de hoogte in.  Noch door controle, noch door subsidies 
links en rechts, lukte het de regering deze trend om te buigen.  In oktober 1944 
stond het officiële indexcijfer al op 260 (het vooroorlogse peil = 100) om nog 
verder te stijgen tot 387 in september 1945, de voorlopige piek in de curve.  
Vanaf dat moment bleven de prijzen een paar maanden stabiel en begonnen in 
de loop van 1946 stapvoets te dalen tot in december 1946 het indexcijfer een 
dieptepunt van 331 bereikte30. 
 Vanaf mei 1945 was de invoer van levensmiddelen, grondstoffen en 
andere goederen definitief van start gegaan, eerst nog in het spoor van speciale 
hulpprogramma’s, zoals het Military Civil Program, een hulpprogramma dat al in 
november 1943 in het kader van de intergeallieerde conferentie van Atlantic 
City op touw was gezet.  Niet minder doeltreffend in dit verband waren de 
bilaterale akkoorden, waardoor België de mogelijkheid kreeg om goederen op 
krediet te kopen.  De belangrijkste waren de Lend Lease en de Reverse Lend Lease 
akkoorden, begin 1945 afgesloten met de Amerikanen, en de Financial and 
Mutual Aid, een samenwerkingsakkoord met de Britse regering31. 
 Ook had de regering te Londen al tijdens de oorlog voedingswaren in 
Canada, Argentinië en Belgisch-Kongo aangekocht met het oog op de 
bevrijding van het land.  Zodra de toestand het mogelijk maakte werd 
bovendien een missie, onder leiding van de minister van Bevoorrading, 
Kronacker, naar de Verenigde Staten en Canada gestuurd om er, buiten de 
geciteerde hulpprogramma’s en akkoorden om, goederen aan te kopen32.  De 
invoer van grond- en hulpstoffen maakte anderzijds de heropleving van de 
binnenlandse productie mogelijk, zodat eveneens vanuit die hoek het aanbod 
stijgende was. 
 De industriële en commerciële heropleving opende opnieuw het 
perspectief van een groeiende markt in handelspapier, een terrein waar 
traditioneel een actieve rol voor de Bank was weggelegd.  De Bankcommissie, 
onder de leiding van haar dynamische en dirigistisch georiënteerde voorzitter 
De Barsy, gaf op dat moment de Bank een steuntje in de rug om de controle 
op het geld- en kredietwezen opnieuw stevig in handen te nemen.  In februari 
1946 legde de Bankcommissie, met goedkeuring van de minister van 
Financiën, aan de particuliere banken de verplichting op om een hoog 
percentage van hun deposito’s in schatkistcertificaten te beleggen.  Hierdoor 
verloren de banken heel wat slagkracht om kaskredieten aan hun klanten toe te 
staan.  Ze sloegen dus de weg in van de kredietverlening via het disconto van 
handelspapier, dat ze voor herdiscontering aan de Bank konden aanbieden.  De 
Bank zag opnieuw een mogelijkheid om haar controle over het kortlopende 
geld - en kredietvolume te heroveren en daarnaast ook een te snelle uitbreiding 
van het girale geld in te tomen33. 
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 Voor wat, hoort wat.  De minister van Financiën drong er daarom bij de 
gouverneur op aan dat de Bank haar portefeuille kortlopend staatspapier zou 
overdragen aan het Rentenfonds.  Dit was geen totaal nieuw voorstel, want 
nog tijdens de bezetting had Smeers een dergelijke formule gesuggereerd.  De 
Bank accepteerde het voorstel en verloor bijgevolg de mogelijkheid om door 
het voeren van een open-market politiek te interveniëren op de rentenmarkt.  
Deze taak viel nu toe aan het Rentenfonds, dat rechtstreeks onder de controle 
stond van de Schatkist.  Toch speelde de deal uiteindelijk niet in het voordeel 
van de Bank.  De verdere expansie van het disconto en herdisconto, waarop 
Frère gerekend had, ging niet door.  De grote innovatiebeweging in het bank- 
en kredietwezen vanaf de jaren zestig zou de spectaculaire groei van financiële 
speerpunttechnologie in de hand werken en het traditionele disconto- en 
herdiscontokrediet naar de zijlijn verdringen. 
 
Kritiek en evaluatie 
 
 Hooggespannen verwachtingen, die niet onmiddellijk konden worden 
ingevuld, misten hun negatieve impact op de publieke opinie niet.  Al naar het 
einde van de herfst 1944 toe - de bevrijding was pas enkele maanden oud - 
toonde de Belgische bevolking zich onrustig, teleurgesteld, geïrriteerd.  Ook 
hier had Gutt een foute inschatting gemaakt.  Al bij het begin van 1944 had 
zelfs White, van de Amerikaanse Treasury, Gutt tijdens zijn bezoek te 
Washington gewaarschuwd dat zijn plan te veeleisend en te hard was voor een 
land dat pas vier jaar bezetting achter de rug had.  Gutt had hem 
onverstoorbaar geantwoord: ‘je le lui ferai accepter, parce que je lui ferai comprendre’.  
Hij dacht zelfs dat bij de afkondiging van de verplichte aangifte van het 
roerend fortuin de hele bevolking als één man achter zijn beslissing zou staan.  
Iedereen zou inzien: ‘que la Justice était en marche’ en dat de gehate 
oorlogsprofiteurs eindelijk zouden worden ontmaskerd en gestraft.  Zelfs toen 
uit diverse hoeken kritiek tegen zijn plan de kop opstak, wuifde hij die 
achteloos weg.  Hij gooide al zijn tegenstanders op één hoop.  Volgens Gutt 
was het een bende in het nauw gedreven collaborateurs en gefrustreerde 
intellectuelen: ‘tous les profiteurs émus et quelques professeurs déçus et de mauvaise foi’ 34.  
In werkelijkheid verspreidde de kritiek op zijn plan zich over alle geledingen 
van de bevolking, als een olievlek uit een gezonken tanker.  De pers, klankbord 
en agitator van de publieke opinie, zag nog uitsluitend de negatieve kanten in 
de verschillende besluiten.  Maar ook de vehikels van het economische leven 
en vele politici waren uiterst scherp in hun kritische uitspraken. 
 De eerste negatieve reacties gingen over de monetaire besluitwetten35.  
Discriminatie was systematisch in de reglementeringen ingebouwd, zo luidde 
het.  Waarom gingen bijvoorbeeld de Belgen die in het buitenland woonden (les 
émigrés) volledig vrijuit36?  Waarom waren er geen vrijstellingen bepaald voor de 
lagere inkomensgroepen?  De rijken en welgestelden van voor de oorlog 
konden hun roerend bezit grotendeels vrijwaren.  Ze konden bewijzen 
voorleggen over de stand van hun bankrekeningen op datum van 9 mei 1940, 



De Nationale Bank van België 1939 - 1945 

 

684 

en mochten dus vrij beschikken over dit deel van hun roerend bezit.  Maar wat 
met al diegenen uit de middeninkomensgroepen, en er waren er velen, die voor 
de oorlog ook hadden gewerkt en gespaard, maar geen bankrekeningen en 
geen boekhouding konden voorleggen?  Zelfs zij die onder de oorlog 
onrechtmatig geld hadden verdiend, waren nu nog bevoorrecht.  Tien procent 
van een hoge bankrekening levert, in absolute termen, nog altijd meer nieuwe 
bankbiljetten op dan 10 procent van het bescheiden spaarboekje van de kleine 
burger. 
 Ook de vrijstelling van de gelden van culturele verenigingen, 
kerkfabrieken en andere instellingen zonder winstoogmerk werd op de korrel 
genomen.  Dit was de deur openzetten voor ongezonde praktijken en 
regelrecht gesjoemel.  Dezelfde kritiek gold voor de vrijstelling van aangifte 
van de bankbiljetten van 50 en 20 frank.  Voorkennis had duidelijk geleid tot 
misbruiken en sommige ingewijden hadden voor 6 oktober massaal deze kleine 
coupures opgepot.  Zelfs de maatregel om de inkrimping van de 
geldhoeveelheid te realiseren via een inwisseling van maximum 2.000 frank per 
persoon was nog aanleiding geweest tot frauduleuze praktijken.  Eigenaars met 
een groot overschot aan oude bankbiljetten, waarvan ze bovendien de 
oorsprong moeilijk konden verrechtvaardigen, hadden gezinnen met veel 
kinderen en weinig geld opgezocht en hadden, tegen een commissie, sommige 
ouders bereid gevonden om een deel van hun overschot om te wisselen.  
Tegen dergelijke onregelmatigheden was vanzelfsprekend geen kruid gewassen, 
maar toch vingen ook zij kritiek. 
 De onzekerheid over de uiteindelijke bestemming van de definitief 
geblokkeerde rekeningen genereerde op haar beurt veel negatieve reacties, die 
mede gedragen werden door een aantal economisten, gelijkgestemden met Van 
Zeeland.  Deze laatsten hadden zich van bij het begin scherp uitgesproken 
tegen wat zij het deflatoire karakter van de muntsanering noemden.  Eén onder 
hen, professor Fernand Baudhuin van de universiteit te Leuven, een 
uitgesproken voorstander van een veel ruimere devaluatie dan in het plan-Gutt 
was gehanteerd, was zo scherp in zijn aanvallen dat de directie van La Libre 
Belgique, het dagblad waarin hij schreef, onder druk van hogerhand vanaf 
2 november voor onbepaalde tijd afzag van de medewerking van de 
polemiserende hoogleraar37.  De aanhoudende economische stagnatie werd 
niet alleen door economisten, maar ook door de bedrijfswereld in hoofdzaak 
toegeschreven aan de naar hun mening te deflatoire effecten van Gutts 
muntsanering38. 
 De kritiek geraakte in een stroomversnelling toen Gutt in december 
1944 zijn wetsvoorstel over de belasting op de aangroei van het vermogen 
voorlegde, een logisch vervolg op de verplichte declaratie van het roerende 
fortuin, die in oktober 1944 was goedgekeurd39.  De bankiers en 
effectenmakelaars stonden huiverig tegenover dergelijke maatregelen.  Als men 
zou vasthouden aan het voornemen om alle effecten verplicht nominatief te 
maken, dan voorspelden ze een langzaam indommelen van de handel in 
aandelen en staatsfondsen40.  Het voorstel om een belasting te heffen op de 
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aangroei van het vermogen deed de beroering echter ten top stijgen.  Alle 
leden van de midden- en hogere inkomensgroepen voelden zich nu bedreigd: 
‘Si l’on veut étrangler la bourgeoisie et anéantir le capital, qu’on le dise franchement.  Mais 
qu’on ne le fasse pas sous le prétexte patriotique de frapper les profiteurs de guerre’ 41 ; ‘La 
masse des petits et moyens capitalistes fera les frais de l’opération’ 42. 
 Kritische opmerkingen tegen Gutts fiscale hervormingen kwamen niet 
alleen uit de economische hoek.  Fiscalisten hadden er ook hun twijfels over43.  
Ze beschouwden de belasting als een te trage en ongetwijfeld ondoelmatige 
oplossing voor het bestraffen van de oorlogsprofiteurs.  Ook voor het saneren 
van de publieke financiën, dat volgens Gutts plan met het afromen van de 
oorlogswinsten zou worden gerealiseerd, vonden ze de belasting totaal 
ongeschikt.  De inning ervan vereiste een omvangrijk administratief apparaat, 
waarover de fiscus op dat moment niet beschikte.  Het zou bovendien 
betwistingen regenen, zoveel was zeker, waardoor de hele actie op de lange 
baan zou worden geschoven en de uiteindelijke opbrengst voor de Staat 
onvoorspelbaar zou worden. 
 Velen vonden de belasting ook fundamenteel oneerlijk en immoreel.  
Zowel de aangroei uit eerbare als uit oneerbare activiteiten werd belast.  De 
bon-vivants en verkwisters, die hun oorlogswinsten hadden opgebrast, werden 
beloond, terwijl de zuinige burgers en voorzichtige spaarders werden gestraft.  
Erger nog was de beschikking dat de bewijslast voor de omvang van het 
vermogen op 9 mei 1940 bij de belastingplichtige zelf lag.  Een dergelijke 
maatregel was helemaal onverdedigbaar.  Kleine ondernemers en eigenaars van 
een beperkt vermogen hielden immers in die tijd geen boekhouding bij en 
hadden vaak zelfs geen bankrekening.  Hoe zouden ze bewijzen kunnen 
voorleggen, die teruggingen tot mei 1940?  Voor grote vermogens 
daartegenover zou dat geen enkel probleem opleveren.  Het grote kapitaal, de 
echt aanzienlijke fortuinen, waren ‘intouchables’, want daterend van voor de 
oorlog.  Dergelijke maatregelen werden als onaanvaardbaar ervaren, ze waren 
discriminerend, anti-sociaal en ook gevaarlijk in het onrustige sociale klimaat 
van het pas bevrijde België. 
 De tegenstanders wezen nog op andere tekortkomingen in het voorstel.  
Allereerst werden de tijdens de oorlog verdiende lonen, salarissen en wedden 
mee in de belasting opgenomen.  Dit was niet correct: ze hadden immers in 
principe niets te maken met een oneerbare aangroei van het vermogen tijdens 
de oorlog.  Spaargelden uit wedden en salarissen waren zoveel als uitgestelde 
uitgaven voor goederen die tijdens de oorlog niet meer voorradig waren of in 
elk geval te duur voor een loontrekkende.  Die spaargelden belasten als 
oorlogswinsten was niet aanvaardbaar.  Sommigen gingen nog verder: de 
oorlog was een nationale ramp van zulke omvang geweest dat niet alleen 
diegenen die het hadden meegemaakt de lasten moesten dragen, maar dat ook 
de volgende generaties hun steentje moesten bijdragen.  De huidige generatie 
had trouwens al een grote bijdrage geleverd door haar ontberingen tijdens en 
onmiddellijk na de oorlog.  Ethisch gezien zou een gedwongen lening bijgevolg 
veel beter te verdedigen zijn dan de voorgestelde belasting.  Ansiaux, die 
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samen met Gutt het idee over de aangroei van het vermogen had gelanceerd en 
uitgewerkt, zou later zelf toegeven dat de evaluatie van de aangroei van het 
vermogen op haast onontwarbare moeilijkheden zou zijn gestoten: ‘je reconnais 
que la mise en pratique...aurait soulevé des problèmes insurmontables’ 44. 
 De hierboven aangehaalde argumenten waren zeker solide maar, al naar 
gelang de hoek van waaruit ze waaiden, er hing toch meer dan eens een geurtje 
van eigenbelang in de lucht.  Van Harinxma thoe Slooten, Nederlands gezant 
in België, maakte hierover in zijn rapport aan de minister, een ironische 
opmerking: ‘het verzet (tegen het belastingvoorstel) van de bezittende klasse is des te 
grooter, aangezien het hier te lande steeds vanzelfsprekend is geweest dat de fiscus werd 
misleid door onjuiste opgave van het inkomen....Voor velen hier te lande (bestaat), ook 
indien zij in het geheel geen oorlogswinsten hebben gemaakt, een groot verschil tusschen hunne 
veel te lage inkomsten-aangiften van voor de oorlog en hetgeen zij noodgedwongen thans als 
vermogen hebben moeten declareren’ 45.  De gezant had de vinger op de wonde 
gelegd.  De oppositie tegen het wetsvoorstel was geen zaak meer van geleerde 
economisten met een andere visie op het naoorlogse beleid en die toevallig, 
waarschijnlijk zelfs tegen hun wil, in hetzelfde kamp waren terecht gekomen 
van een handjevol collaborateurs.  Neen, iedere Belg die zich wel boven de 
armoedegrens bevond, voelde zich geviseerd.  Dit zou ten dele verklaren 
waarom het Parlement op 6 februari 1945 zijn vertrouwen in de laatste 
regering-Pierlot terugtrok.  Eyskens en daarna De Voghel, de opvolgers van 
Gutt, zouden het wetsvoorstel niet overnemen, maar het vervangen, zoals 
hierboven al gezegd, door een voorstel voor drie andere belastingen, 
waaronder een matige eenmalige heffing van 5 procent op bepaalde elementen 
van het vermogen.  Dit voorstel werd door het Parlement in de herfst van 
1945 goedgekeurd.  De opbrengst van deze belastingen, goed voor bijna 
50 miljard Belgische frank, werd aangewend om de publieke financiën te 
saneren. 
 Hoe moet de operatie-Gutt, historisch gezien, worden beoordeeld?  Om 
de evaluatie zinvol te maken moet ze vanuit een dubbel perspectief worden 
bekeken, zowel vanuit een conjunctureel als vanuit een structureel perspectief, 
met andere woorden, vanuit een kortlopend en vanuit een langlopend 
standpunt.  Vanuit het kortlopende perspectief werden de besluitwetten al 
tijdens hun toepassing druk gecommentarieerd en besproken.  In België 
stonden talrijke politici, bedrijfsleiders en economisten, zoals al gezegd, kritisch 
tegenover het deflatoire effect van de drastische inkrimping van de 
geldhoeveelheid.  Ze stelden de hervorming daarom verantwoordelijk voor de 
crisis, die de Belgische economie doormaakte tijdens het eerste bevrijdingsjaar, 
te meer omdat de hervorming het beoogde doel, een onmiddellijke prijsdaling, 
niet bereikt had.  Deze visie is ongetwijfeld te eenzijdig.  Onvoorziene 
omstandigheden - en wie kan het onvoorziene voorzien? - hebben een spoedig 
herstel van de Belgische economie belemmerd en zijn dus mede-
verantwoordelijk voor de economische crisis tijdens de eerste maanden 
volgend op de bevrijding.  De ontreddering van het verkeer door de geallieerde 
bombardementen en door de militaire operaties, het tegenhouden van de 
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gehoopte aanvoer van de nieuwe bankbiljetten, het uitblijven van de import 
van voedingsmiddelen en grondstoffen, de onverwachte overwintering in 
België van een reusachtig geallieerd leger, het bedreigend en vernielend von 
Rundstedt-offensief, een strenge winter en een steenkoolcrisis op de koop toe: 
het waren, hoe zou het anders kunnen, zovele onvoorziene factoren die een 
onmiddellijk herstel van de Belgische economie tot een toekomstdroom 
verwaterden. 
 Er waren echter ook ongunstige omstandigheden waarvoor de regering 
zelf verantwoordelijk was.  De naïviteit, waarmee de regering te Londen het 
bevrijdings- en vredesscenario uittekende voor de te nemen maatregelen bij 
haar terugkeer naar Brussel, doet een wereldvreemde isolatie vermoeden, ver 
van de Belgische werkelijkheid.  De onmiddellijke afschaffing van de 
rantsoeneringsadministratie, omdat ze van Duitse oorsprong was, leidde tot 
chaos in de bevoorrading en stimuleerde onnodig de zwarte markt.  De strenge 
aanpak van de economische collaboratie, in het spoor van de instructies van 
Ganshof-van der Meersch, ontwrichtte gedurende maanden het industriële 
productieapparaat.  Inconsistenties en misrekeningen in het monetaire 
onderdeel van de sanering, en vooral in het fiscale onderdeel, genereerden 
bovendien te veel emotionele reacties en spanningen om het economische 
herstel in een geest van nationale solidariteit en sereniteit te kunnen aanvatten 
en doorzetten.  Gutt had als uitgangspunt een hervorming vooropgesteld die 
de distributieve rechtvaardigheid zou eerbiedigen en de algemene moraliteit 
zou herstellen door het selectief bestraffen van de oorlogswoekeraars.  In feite 
had zijn sanering vaak een tegengesteld resultaat.  De monetaire maatregelen 
waren in bepaalde opzichten eerder asociaal, in sommige opzichten zelfs 
antisociaal.  De voorgestelde fiscale maatregelen, van hun kant, lieten heel wat 
mazen open voor gewiekste oorlogsprofiteurs, terwijl talrijke midden-
inkomens er zwaar door zouden worden getroffen.  Niet te verwonderen dat 
Eyskens en De Voghel dit luik van de hervorming lieten vallen en opteerden 
voor een alternatieve oplossing. 
 Niettegenstaande de ongelukkige omstandigheden en de gemaakte 
fouten stonden ook veel toenmalige economisten en politici positief tegenover 
de operatie-Gutt.  Belgische economisten, zoals Dervichian, Jussiant, de 
Brouckère, en ook gouverneur Frère, in het liberale en socialistische kamp, 
hadden de monetaire hervorming bij haar introductie verdedigd en zouden dit 
daarna ook blijven doen.  Eyskens en Dupriez46, in het christen-democratische 
kamp, bleven eveneens grote voorstanders van het monetaire luik.  Wel moest 
iedereen erkennen dat Gutt zijn doelstelling op het gebied van de prijzen en 
lonen niet had bereikt, maar die mislukking nam, volgens de analisten, niet weg 
dat zijn operatie een duidelijk remmend effect had uitgeoefend op de inflatie in 
België: ‘The rise was greatly slowed down and, in the end, kept under reasonable control by 
the authorities: in this “braking” effect lies the fundamental merit of the operation’, schreef 
De Ridder in een analyse van 194847.  Ook minister van Financiën De Voghel, 
bij het verdedigen van het wetsontwerp over de oorlogsbelasting, in augustus 
1945 voor het Parlement, verwees naar die verdienste: ‘Le blocage était un mal.  Il 
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est encore un mal, mais un mal moindre que l’inflation, un mal moindre aussi que l’impôt 
monétaire’ 48. 
 Ook in het buitenland werd de munthervorming van Gutt positief 
onthaald.  Wanneer na de bevrijding van Nederland minister van Financiën 
Lieftinck de munt wenste te saneren, inspireerde hij zich op het Belgische 
experiment.  Hij had wel de juiste lessen getrokken uit de Belgische ervaring en 
hield bijgevolg bij het uitwerken van zijn wetsontwerp rekening met een aantal 
fouten en tekorten, die tijdens de uitvoering van de operatie-Gutt naar voren 
waren gekomen49.  Mendès-France had tijdens zijn contacten met de Belgische 
regering te Londen een grote belangstelling getoond voor Gutts plan.  
Hierdoor geïnspireerd had hij een analoog plan geïntroduceerd in Corsica, toen 
het eiland eind 1943 was bevrijd.  De Gaulle was echter niet ‘pro’ en bij de 
bevrijding van Frankrijk schoof hij het plan van Mendès-France opzij.  Hij gaf 
de voorkeur aan de suggestie van Pleven, die meende de sanering op een 
vlottere manier te kunnen realiseren via een grootscheepse langlopende 
Emprunt de la Libération en een eenmalige belasting op het vermogen en op de 
oorlogswinsten50. 
 De Franse muntsanering als zodanig werd een grote mislukking: de 
Gaulle en ook de latere regeringen gebruikten de opbrengsten van de lening en 
van de belastingen niet om een gezonde monetaire politiek te ondersteunen, 
maar om hun industriële en militaire herstructurerings- en expansiepolitiek te 
financieren.  Deze strategie remde de inflatie niet af, integendeel ze stimuleerde 
ze nog in de naoorlogse jaren.  Ze leidde bovendien tot een niet te stuiten 
reeks muntontwaardingen.  De Gaulle had zich aanvankelijk eerder smalend 
uitgelaten over het experiment-Gutt.  Hij wees graag op het falen van de twee 
voornaamste doelstellingen: één, de verwachte prijsdaling was niet bereikt; 
twee, de economie was niet uit het slop geraakt.  Pas veel later zou de Gaulle, 
naar een bewering van Gutt, toegegeven hebben dat het experiment, 
conjunctureel gezien, uiteindelijk tot positieve resultaten had geleid.  Door zijn 
hervormings- en saneringsplan had Gutt ontegensprekelijk in Europa en ook 
daarbuiten een grote reputatie opgebouwd51.  Eén van de redenen waarom hij 
in 1946 verkozen werd tot eerste directeur-generaal van het pasopgerichte 
Internationaal Monetair Fonds. 
 Zodra de vijandelijkheden voorbij waren, vanaf de zomer 1945, kon de 
hervorming, conjunctureel gezien, ten volle bewijzen dat de negatieve kritiek 
van de eerste maanden overtrokken was.  De hervorming had de grondslagen 
gelegd voor stabiliteit in de economische en financiële sfeer, waardoor het 
vertrouwen terugkeerde in de economische toekomst van het land en de 
bevolking de wederopbouw met energie en optimisme aanpakte.  Een niet te 
onderschatten verdienste.  Het plan werd wel gunstig beïnvloed door een 
aantal toevallige, of beter, gelukkige omstandigheden.  De industriële uitrusting 
van het land en de haveninfrastructuur waren niet ontmanteld of ernstig 
beschadigd, in tegenstelling tot wat in de buurlanden te zien was.  België kon 
bovendien delen in de sterke deviezenvoorraad die Belgisch-Kongo tijdens de 
oorlog had opgebouwd, en kon bijgevolg, na het herstel van de vrede, vrij snel 
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grond- en hulpstoffen uit het buitenland importeren en zelfs 
consumptiegoederen in Amerika aankopen.  De liberale handelspolitiek van de 
regering in een ‘verkopersmarkt’ (sellers market) en de aangroei van de eigen 
goud- en deviezenreserve, die eruit voortvloeide, maakten het mogelijk ruime 
kredietfaciliteiten aan derde landen toe te staan in het raam van de monetaire 
akkoorden naar Belgisch model.  Ook die omstandigheden werkten de 
economische heropleving in de hand. 
 Hoe stimulerend al deze bijkomende factoren ook werkten, toch leed 
het geen twijfel voor de verdedigers van de operatie-Gutt dat de muntsanering 
zelf en de monetaire stabiliteit die eruit voortvloeide, de hoeksteen vormden 
waarop ‘le miracle belge’ vanaf einde 1945 steunde.  Gutt zou, zonder een zweem 
van zelfoverschatting, verklaren : ‘J’ai scellé la pierre, la plate-forme si vous voulez, sur 
laquelle la Belgique pouvait s’appuyer avec sécurité pour partir de bon pied dans son oeuvre 
de reconstruction ’52. 
 Achteraf beschouwd, blijft de stelling van een gunstig economisch effect 
op korte termijn goed overeind.  Conjunctureel gezien was de bijdrage van de 
operatie-Gutt tot ‘le miracle belge’ van de jaren 1946-1949 inderdaad van grote 
betekenis.  Wel blijft nog de vraag: en wat op lange termijn?  De vraag is zinvol 
daar ‘le miracle belge’ einde 1949 al veel van zijn glans had verloren.  De 
statistieken van alle Westeuropese landen afficheerden vanaf circa 1950 hoge 
jaarlijkse groeicijfers, uitgezonderd twee landen: Groot-Brittannië en vooral 
België.  Die bleven duidelijk achter op de anderen.  De verzwakking van de 
Belgische groeivoet tijdens de jaren vijftig was zelfs zo opvallend dat België in 
economische kringen de bijnaam kreeg van ‘het zieke kind van Europa’.  Had 
die verzwakking van de groei iets te maken met de operatie-Gutt of niet? Hier 
wordt de stelling geponeerd dat er wellicht van enig verband kan worden 
gesproken. 
 De Belgische munthervorming was, in feite, een louter monetair-
technische en financieel-technische operatie, zonder inbedding in de 
economische realiteit.  Ze was niet verweven met een industrieel 
hervormingsplan op langere termijn.  Gutt handelde als een technicus vanuit 
een liberale ideologie en was overtuigd dat de inkrimping van de geldomloop 
en de sanering van de publieke financiën noodzakelijke, zelfs voldoende 
voorwaarden waren om de door de oorlogsinflatie ontwrichte economie van 
het land opnieuw in evenwicht te brengen en om ze opnieuw optimaal in te 
schakelen in de wereldmarkt.  Zijn traditioneel economisch liberalisme was 
echter op dat ogenblik niet meer aan de orde.  De meeste economisten in 
Europa zagen het zelfs als volledig achterhaald. 
 De tijd van de gemengde economie was aangebroken, waarbij de 
overheid door planning en directe interventie de structuur van de economie 
had aan te passen aan de eisen van de in het vooruitzicht gestelde nieuwe 
wereldorde en nieuwe wereldeconomie.  In Nederland zou minister van 
Financiën Lieftinck zijn restrictief monetair beleid integreren in het plan-
Tinbergen, dat gericht was op een algemene herstructurering van de 
Nederlandse economie.  Met een zeker time-lag zou de West-Duitse 
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Bondsrepubliek dezelfde weg opgaan: Ludwig Erhard verbond in 1948 de 
Duitse muntsanering met een economische structuurhervorming onder de 
naam ‘Soziale Marktwirtschaft ’: het planmatige dirigisme uit de nazi-tijd werd 
ingepast in een marktgericht systeem, waardoor een originele formule van 
gemengde economie werd geïnitieerd, gericht op de langere termijn.  In 
dezelfde geest had de Franse regering het ‘Plan national de rééquipement et de 
modernisation’ van Jean Monnet aanvaard en in haar politiek programma 
opgenomen: het plan was eveneens gericht op een herstructurering van de 
Franse economie, gezien in een langlopend perspectief.  In Italië waren het 
Einaudi en Menichella die een analoge langlopende structuurhervorming 
doorzetten, onder andere gericht op een door de overheid geleide 
economische ontwikkeling van Zuid-Italië.  In de twee laatstgenoemde landen 
mislukte de monetaire sanering, die als gelijktijdige maatregel was voorzien, 
maar het economische onderdeel van de Franse en Italiaanse naoorlogse 
politiek bleef stevig overeind en maakte voor beide economieën een 
dynamische groeivoet mogelijk tijdens de jaren vijftig en zestig. 
 In de Belgische regeringskringen te Londen ontbrak een langlopende 
economische visie.  In de Londense documenten ter voorbereiding van het 
naoorlogse België is nauwelijks een spoor te vinden van een plan tot structurele 
hervorming van de industrie, zelfs niet in de documenten van de economische 
sectie van de CEPAG53.  In de verslagen van de sectie gaat het in hoofdzaak 
om de ‘remise en marche de l’économie’, ‘les dommages de guerre’, ‘dispositions pressantes de 
caractère social’.  Daar waar het gaat over de ‘réorganisation à longue portée’ wordt 
vooral gesproken over de hervorming van de politieke en rechterlijke 
instellingen over het algemeen, en over ‘les limites de l’interventionisme’ in het 
bijzonder.  In het vijfde rapport van de CEPAG, daterend van augustus 1943, 
en dat 130 bladzijden telt, wordt slechts één bladzijde gewijd aan het thema 
‘orientation de la production industrielle’ en dan nog zijn de beschouwingen eerder 
conservatief van karakter.  Bij het lezen van Gutts brieven, toespraken en 
rapporten komt eenzelfde gebrek aan een langlopende structurele visie naar 
voren: ‘Les mesures monétaires avaient pour but d’empêcher la faillite de notre monnaie à 
un moment critique; de permettre à la production et aux importations de reprendre de façon 
satisfaisante pour couvrir nos besoins de base.  Elles ont atteint ce but’ 54. 
 Pas in november 1946 liet Gutt horen, in een confidentiële nota vanuit 
Washington aan de prins-regent, dat hij vreesde dat er iets mis ging lopen in de 
ontwikkeling van de Belgische economie55.  Hij stipte daar twee redenen voor 
aan.  In de eerste plaats stegen de prijzen in België, in vergelijking met die in de 
sterlingzone, veel te snel, zodat de exportpositie van België op termijn in het 
gedrang zou komen.  In dit verband verweet Gutt zijn opvolgers Eyskens en 
De Voghel dat ze een te lakse loonpolitiek hadden gevoerd, in tegenstelling tot 
Groot-Brittannië en Nederland waar het soberheidsbeleid nog steeds aan de 
orde was.  Hogere productiekosten en stijgende prijzen brachten Belgiës 
concurrentiepositie voor de toekomst in gevaar.  In de ‘verkopersmarkt’ van 
het ogenblik scheen dit niet zo belangrijk, maar als binnenkort het woord weer 
aan de ‘kopersmarkt’ zou zijn, dan zou de Belgische economie in een moeilijke 
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positie komen te staan.  Gutt zag in zijn analyse over het hoofd dat de eerste 
Nationale Arbeidsconferentie in de herfst 1944 tijdens de regering-Pierlot was 
gehouden en dat daar de grondslagen waren gelegd voor de loonpolitiek van de 
latere jaren.  Maar dit is slechts een randbemerking.  Als tweede reden verwees 
Gutt naar de afwezigheid van een ‘plan de rééquipement’.  Jean Monnet slaagde er 
op dat ogenblik in dit idee met succes in de Verenigde Staten te verkopen, 
waardoor hij voor Frankrijk aanzienlijke langlopende leningen wist binnen te 
halen.  Opnieuw viseerde Gutt zijn opvolgers Eyskens en De Voghel voor wat 
hij hun gebrek aan structurele visie noemde.  De bal kon even goed 
teruggekaatst worden.  Was het niet de taak geweest van de Belgische regering 
in Londen, en vooral van de minister van Financiën en van Economie, een 
dergelijke industriële structuurhervorming voor te bereiden en te integreren in 
het grote saneringsplan dat in oktober 1944 van start was gegaan? 
 Gutts persoonlijke ideologische ingesteldheid leende zich echter niet tot 
een structurele visie.  Het concept van een dynamische door de overheid 
begeleide groei was hem vreemd.  Hij bleef fundamenteel trouw aan zijn 
oorspronkelijke liberale visie van statisch micro-economisch evenwicht en zag 
niet in dat een langlopend industrieel herstructureringsprogramma in zijn 
monetaire hervorming kon worden geïntegreerd.  Externe, maar vluchtige, 
factoren hadden, onmiddellijk na de bevrijding, de Belgische economie gunstig 
beïnvloed.  Zodra die factoren waren uitgespeeld, kwamen de structurele 
zwakheden van de Belgische economie aan de oppervlakte en verloor haar 
groeivoet het tempo van de meer dynamische buurlanden.  Voor het nu ‘zieke 
kind van Europa’, zou het wachten zijn op de regionale expansiewetten, door 
Gaston Eyskens in 1959 ingevoerd, alvorens de industriële herstructurering in 
België definitief van start kon gaan.  De in 1958 opgerichte 
Gemeenschappelijke Europese Markt gaf de herstructurering op het juiste 
moment de nodige zuurstof om zich te verankeren in het nieuwe, dynamische 
Europa.  Talrijke buitenlandse groeibedrijven kwamen zich vestigen en 
brachten hun speerpunttechnologie en hun technieken van modern 
bedrijfsbeheer mee.  Ze introduceerden een expansiespiraal, waarop 
Vlaanderen en de Brusselse regio actief en onmiddellijk inspeelden, Wallonië 
heel wat minder.  De hypothese, zoals ze hier wordt geformuleerd, moet door 
verder onderzoek worden getoetst op haar geldigheid.  Een dergelijk 
onderzoek zou kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de complexe Vlaams-
Waals gedifferentieerde ontwikkeling binnen de Belgische economie sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
De gerechtelijke instructie en het Onderzoekscomité over de 
Emissiebank 
 
 Zodra de euforische muziek van de binnenrollende geallieerde tanks was 
weggestorven, brak de tijd aan voor de ultieme afrekening: het uur van de 
repressie had geslagen.  De zoektocht naar de schuldigen, de mede-
verantwoordelijken voor vier erbarmelijke jaren van bezetting en ontbering, 
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was ingezet.  ‘Les dieux avaient soif’, zo vatte Ingenbleek het later in een 
dramatische oneliner samen56.  De verzetslieden van linkse signatuur zagen nu 
hun kans om af te rekenen met de grote industriëlen, de bankiers en de heren 
van de holdings.  De verzetslieden hadden ruimschoots hun deel gehad in de 
ontberingen en in de door het nazi-regime opgelegde terreur.  Ze hadden via 
hun geheime zenders de kritische uitzendingen gehoord van radio ‘Vrij België’, 
waar al wie onder de bezetting enige verantwoordelijkheid had gedragen, in de 
overheidsdiensten, in de wereld van de industrie of van de financie, 
gebrandmerkt werd als ‘collaborateur’. 
 Op 11 december 1944 werd door de regering, op voorstel van de uit 
Londen teruggekeerde ministers57, een besluitwet uitgevaardigd, waarbij een 
Onderzoekscomité in het leven werd geroepen met als specifieke taak de 
oprichting en de activiteit van de Emissiebank en de handelingen van haar 
directie en haar beheerraad tijdens de bezetting na te gaan en te beoordelen58.  
In hoever had de Emissiebank zich, wel of niet, schuldig gemaakt aan 
financiële hulp aan de vijand? In welke mate hadden haar leiders, wel of niet, 
de expliciete bedoeling gehad hulp te bieden aan de vijand?  Bij de besluitwet 
van 22 december 1944 werd het Onderzoekscomité geïnstalleerd met Gabriel 
Duquesne de la Vinelle als voorzitter.  De overige leden waren: Paul Ansiaux, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, André De Guchteneere, toenmalig directeur 
van de Bankcommissie en Marcel Van Audenhove, secretaris van het 
Gemeentekrediet.  Het Comité vatte onmiddellijk zijn werkzaamheden aan59. 
 Het krijgsauditoraat had al kort na de bevrijding informatie verzameld 
over de Emissiebank.  Op 12 december, één dag na de oprichting van het 
Onderzoekscomité, besliste de auditeur-generaal de informatieve actie om te 
zetten in een instructie met het oog op een eventuele inbeschuldigingstelling60.  
De substituten Sottiaux en Mahaux werden ermee belast.  Op 14 december 
begaven de twee substituten, vergezeld van een vertegenwoordiger van de 
staatsveiligheid en van drie inmiddels aangestelde boekhoudkundige experts, 
zich naar de Bank om beslag te leggen op het archief van de Emissiebank en 
om, na toestemming van gouverneur Frère, ook inzage te krijgen in bepaalde 
documenten van de Bank zelf.  Op verzoek van Frère waren ook Goffin en 
Vandeputte aanwezig bij de huiszoeking, teneinde uitleg te geven over de 
inhoud en structuur van het archiefbestand.  In beslag werden genomen alle 
documenten met betrekking tot de vergaderingen en correspondentie van de 
directie, de beheerraad en de stichters-bankiers, en ook nog alle documenten in 
verband met de clearing en met de toezending van goud en deviezen naar 
Berlijn61.  De hele documentatie werd overgebracht naar een afzonderlijk 
lokaal dat door schatbewaarder Sontag ter beschikking was gesteld62.  
Mevrouw Malaise, die instond voor het overhandigen van de archieven, vond 
het bezoek ‘une surprise - à vrai dire - peu agréable’ 63.  Het dossier zou later nog 
worden vervolledigd met documenten uit de Reichsbank, die betrekking 
hadden op de Deutsche Verrechnungskasse van Berlijn, de Allgemeine 
Warengesellschaft en de Wehrmachtverrechnungskasse, voorts met documenten van 
de Duitse Dienststellen, die tijdens de bezetting actief waren geweest in België.  
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De lijst gaat verder met de documenten van de Duitse banken, die tijdens de 
bezetting in België opereerden, en ten slotte was er nog documentatie 
voorhanden van de Brüsseler Treuhandgesellschaft 64.  In totaal vormde de 
verzamelde documentatie een lengte van 2 kilometer archiefmateriaal65. 
 De substituten gingen op 9 februari 1945 ook naar de Société Générale 
de Belgique om beslag te leggen op alle documenten met betrekking tot de 
oprichting en werking van de Emissiebank en ook op alle documenten die iets 
te maken hadden met de doctrine van de politiek van de arbeid: la politique du 
moindre mal 66.  Tussen 15 december 1944 en 28 november 1945 werden ten 
slotte nog 64 processen-verbaal opgesteld van gesprekken die de substituten 
hadden met allerlei personen die hoe dan ook iets te maken hadden gehad met 
de oprichting van de Emissiebank en met haar werking tijdens de bezetting67.   
 Intussen hadden Goffin en de aandeelhouders van de Emissiebank aan 
Frère en aan de regering laten weten dat ze sinds de sluiting van de 
Emissiebank op 4 september 1944 geen bevoegdheid meer hadden om nog 
daden van beheer te stellen en dus ook niet konden overgaan tot de liquidatie 
van de bank.  Kon Frère geen voorlopige beheerder doen aanstellen68?  Frère 
ging op die suggestie in en vroeg aan de regering te willen overgaan tot een 
officiële schorsing van de bevoegdheden der statutaire organen en tot 
aanstelling van een voorlopige beheerder.  Hij drong er bij minister van 
Financiën Eyskens op aan om dit beheer toe te vertrouwen aan de Bank en 
suggereerde zelfs de naam van de voorlopige beheerder, namelijk vice-
gouverneur Baudewyns69.  De minister ging hier niet op in.  Hij gaf wel toe dat 
de directie van de Bank in november 1944 volledig vernieuwd was, zoals Frère 
stelde, maar de directeurs Berger, Van Nieuwenhuyse en Smeers, waren nieuw, 
en toch weer niet zo nieuw: ze waren allen tijdens de bezetting heel nauw bij de 
activiteiten van de Emissiebank betrokken geweest.  In de veronderstelling dat 
het voorlopige beheer van de Emissiebank aan de Bank zou worden 
toevertrouwd, zou de publieke opinie dan niet terecht aan de regering kunnen 
vragen of de Bank geen ‘juge et parti’ was?  Bij besluitwet van 27 maart 1945 
werd de knoop doorgehakt en werd Jean Vauthier, de latere minister van 
Financiën in de regering-Huysmans (1946-1947), aangesteld tot voorlopige 
beheerder. P. Mahieu werd benoemd tot directeur van het voorlopige beheer70.  
 De substituten van het krijgsauditoraat waren beducht voor de enorme 
omvang van de instructie, die hen was opgedragen, en trachtten daarom een 
team te vormen met het voorlopige beheer.  De drie boekhoudkundige experts 
wensten eveneens grondig te werk te gaan.  Ze achtten het noodzakelijk de 
beschikbare Belgische en Duitse documenten zorgvuldig uit te pluizen en ook 
nog zoveel mogelijk Belgische personen en bedrijven te identificeren, die via de 
clearing direct of indirect door de Emissiebank waren uitbetaald.  Enkel op die 
manier zouden ze de juiste aard van de transacties kunnen vaststellen.  Dit 
veronderstelde een uitgebreid onderzoek en een zee van tijd71.  De instructie 
zou dan ook twee en half jaar aanslepen. 
 Het Onderzoekscomité, van zijn kant, stond onder grote politieke druk 
om snel tot een besluit te komen.  Dit bleek echter een onmogelijke opdracht.  
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Op 31 januari 1945 maakte het Comité in een eerste voorlopig verslag duidelijk 
dat de oprichting van de Emissiebank en haar werking tijdens de oorlog geen 
eenvoudige kwesties waren en een diepgaand onderzoek vergden.  Op korte 
termijn kon het Comité bijgevolg geen correct en rechtvaardig oordeel 
aanreiken en vroeg daarom een uitstel tot 31 mei voor het inleveren van het 
eindrapport.  Het kreeg hiervoor groen licht van de regering.  Zelfs de nieuw 
gesuggereerde datum kon niet worden nageleefd.  Pas einde januari 1946 was 
het eindrapport in gedrukte vorm klaar en werd het vertrouwelijk aan de 
minister van Justitie overhandigd.  Het bleef maandenlang een confidentieel 
document, hoewel het dagblad Le Drapeau Rouge al in mei 1946 blokletterde: 
‘Où en est l'enquête à propos de la Banque d'Emission?’72.  In het begin van 1947 lekte 
de zaak echter uit en begon de pers aandacht te besteden aan het rapport.  
Hierop inspelend besloot de minister de tekst over te maken aan de Commissie 
van Financiën van de Senaat en aan de griffie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers73.  Intussen woonden in de loop van februari een 
honderdtal parlementsleden een vergadering bij, waarop de directeur van het 
voorlopige beheer toelichtingen gaf over de werking van de Emissiebank 
tijdens de bezetting en wat het rapport hierover te melden had74. 
 Het Onderzoekscomité meende, in een eerste, eerder korte deel van het 
rapport, de legitimiteit van de oprichting van een Emissiebank, tijdens de 
verwarde beginfase van de bezetting, niet te kunnen betwisten.  De 
hoofdaandacht van het rapport ging dan ook uit naar de activiteiten van de 
instelling tijdens de vier volgende oorlogsjaren.  In hoever waren die voor 
kritiek en betwisting vatbaar?  Het Comité was hier dubbelzinnig in zijn 
evaluatie: het spaarde zowel de kool als de geit75.  Enerzijds bracht het Comité 
begrip op voor de moeilijke omstandigheden, waarmee de leiders van de 
Emissiebank waren geconfronteerd en voor hun ernstige pogingen tot 
weerstand: ‘Nous tenons à préciser que le lecteur ne doit pas déduire de la 
manière froide et succincte avec laquelle nous synthétisons les événements, que 
ceux-ci ne provoquèrent pas une tension pénible, voire même violente, entre 
l'autorité occupante et les autorités belges, surtout à partir de 1941’.  De leiding 
van de Emissiebank kon bijgevolg niet worden beschuldigd  van openlijke 
economische collaboratie76.  Anderzijds was het commentaar van het rapport 
vaak kritisch, zelfs scherp van toon tegenover de houding van de 
bankverantwoordelijken.  Jules Dubois-Pélerin, directeur-secretaris van de 
Société Générale, getuigde hierover: ‘Ce rapport a été rédigé dans une atmosphère 
politique assez mauvaise, contient beaucoup d’erreurs et de jugements insuffisamment motivés.  
C’est une oeuvre de compromis entre l’opinion de certains membres qui étaient atteints de la 
fureur de la répression et l’opinion d’autres membres plus objectifs et plus modérés’ 77. 
 In het overzicht, dat hierna volgt, wordt getracht het zogeheten 
compromis dat het rapport uiteindelijk volgens sommigen was geworden, zo 
objectief mogelijk door te lichten.  Naar de opvatting van het Comité, 
bijvoorbeeld, was de toestemming van de regering om gouverneur Janssen en 
de maatschappelijke zetel van de Bank terug te laten keren naar Brussel, 
achteraf gezien, een vergissing geweest, daar de leiders van de Emissiebank 
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hierdoor terecht konden beweren dat ze gehandeld hadden in 
overeenstemming met de bedoelingen van de regering te Londen.  Wel meende 
het Comité dat de stichters-bankiers bij de oprichting wat overhaast te werk 
waren gegaan en achteraf niet diezelfde haast hadden getoond om de 
oprichting ongedaan te maken.  De legitimatie, die ze tijdens de eerste jaren 
van de bezetting nog konden hanteren, verviel na de uitvaardiging van de 
besluitwet van 27 november 1941.  Hierdoor werd duidelijk gemaakt dat de 
regering de benoeming van Goffin nietig verklaarde en de maatschappelijke 
zetel van de Bank naar Londen overbracht.  Het Onderzoekscomité vond het 
betreurenswaardig dat de leiders van de Emissiebank geen enkele poging 
hadden ondernomen om uit te zoeken wat de reële bedoelingen waren die 
achter de besluitwet van de regering schuilgingen.  Ook de regering ging in dit 
opzicht niet vrijuit.  Ze had in de brieven aan Galopin en aan A.-E. Janssen 
nooit een enkel verwijt aan het adres van de Emissiebank laten horen.  Een 
spijtige tekortkoming zowel aan de ene als aan de andere kant. 
 Wat de clearing betrof, was het Onderzoekscomité nog veel kritischer.  
Er werd wel begrip opgebracht voor de druk van de bezetter, voor zijn macht 
en organisatie, voor de pogingen tot weerstand van de leiders van de 
Emissiebank, maar die pogingen werden, vanaf einde 1941, en vooral vanaf 
einde 1942, als ontoereikend beschouwd.  Meester Marcq had immers al in 
september 1941 de leiders trachten te overtuigen sterker in te gaan tegen de 
groeiende onevenwichtigheid in de clearing.  De modus vivendi van 5 mei 1942 
was een poging van de Emissiebank om orde op zaken te stellen, maar de 
bezetter hield er uiteindelijk geen rekening mee, zodat professor De Visscher 
op 10 november 1942 de leiders op het hart drukte een effectievere controle 
op de uitbetalingen te eisen als een conditio sine qua non voor een verdere 
medewerking van de Belgische gezagdragers aan het clearingsysteem. 
 Na heftige discussies met de bezettende overheid bracht de 
reglementering van 7 december 1942 enige verbetering in de situatie, maar 
uiteindelijk bleven de verkregen toegevingen toch ver beneden het gestelde 
doel.  Zelfs dan, na een nieuwe nederlaag - want dat was het beslist - nam geen 
enkel lid van de directie ontslag, ook niemand in de beheerraad.  En toch zou 
je voor minder! Alle protesten ten spijt, bleef het Belgische tegoed bij de 
Deutsche Verrechnungskasse stijgen tot meer dan 64,5 miljard Belgische frank.  
Erger nog, volgens het rapport, zaten in dit bedrag voor ruim 20 miljard 
Belgische frank uitbetalingen waarvoor geen enkele toelichting was gegeven en 
waarachter allerhande dubieuze transacties konden schuilgaan.  De clearing 
bevatte ten slotte ook uitbetalingen aan Belgen voor financiële transacties met 
Duitsland, onder andere voor het verkopen van aandelen, voor het 
vervreemden van onroerende goederen, voor het uitkeren van dividenden en 
van geblokkeerde vorderingen, voor het overmaken van geblokkeerd kapitaal.  
Het Onderzoekscomité veroordeelde dergelijke uitbetalingen en suggereerde 
aan de regering dat de begunstigden zouden gedwongen worden om de 
bedragen, ontvangen uit dergelijke transacties, aan de Emissiebank terug te 
storten. 
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 Het Onderzoekscomité nam ook de zogenaamde aanwezigheidspolitiek 
op de korrel.  Het benadrukte wel het feit dat de leiders nooit een politiek 
hadden gevoerd die tot doel had de vijand hoe dan ook rechtstreeks te helpen.  
Het wees er bovendien op dat de leiders geen enkel rechtstreeks voordeel 
hadden gezocht uit hun deelname aan de Emissiebank.  Ten slotte meende het 
Comité dat de beleidsverantwoordelijken van de Emissiebank eerlijk waren in 
hun overtuiging dat toegevingen aan de bezetter noodzakelijk waren om enkele 
belangrijke nationale belangen te vrijwaren, zoals het vermijden van een 
dubbele geldomloop, de bevoorrading, het identificeren van diegenen die zich 
aan collaboratie schuldig maakten, en het tegengaan van de deportatie van 
arbeiders naar Duitsland en Frankrijk.  Waren de toegevingen, tegen het licht 
gezien van de resultaten, echter wel volledig verantwoord? 
 Het Onderzoekscomité zag in dat er waardevolle argumenten konden 
worden aangevoerd om aan te tonen hoe belangrijk het was geweest alles in het 
werk te stellen om een dubbele geldomloop tegen te gaan.  Maar het was niet 
overtuigd dat een dergelijke dubbele geldomloop - in de veronderstelling dat 
hij er toch was gekomen - de financiële sanering na de oorlog in de weg zou 
hebben gestaan.  De regering zou, de lessen van 1918 vers in het geheugen, na 
de bevrijding zeker ook op dit terrein tijdig en adequaat zijn opgetreden.  
Galopin zelf verklaarde trouwens in 1942 dat hij geen bezwaar meer zag in een 
eventuele dubbele geldomloop. 
 Bij het begin van de bezetting kon nog het argument van de 
bevoorrading worden aangevoerd, maar niet meer vanaf 1942, toen het tegoed 
op de Verrechnungskasse duidelijk uit de hand was gelopen.  De economische 
bedrijvigheid handhaven om de deportatie van de arbeiders te voorkomen was 
een valabel argument voor de aanwezigheidspolitiek van de Belgische 
bedrijfsleiders, maar geen argument voor een beleid van de leiders van de 
Emissiebank.  Integendeel, hun aanwezigheidspolitiek impliceerde een morele 
dekking voor de collaboratie.  De waarde van het argument van de identificatie 
van de collaborateurs werd eveneens in twijfel getrokken.  Had de Emissiebank 
zelf niet toegegeven dat de meegedeelde toelichtingen meestal te summier 
waren om er betrouwbare lijsten van onbetrouwbare burgers mee aan te 
leggen?  Had de controle van de Emissiebank de omvang van de uitvoer naar 
Duitsland werkelijk afgeremd?  De leiders van de bank dachten van wel en 
wezen op de dalende cijfers naar het einde van de oorlog toe.  Was die daling 
een gevolg van de interventie van de Emissiebank of eerder van een door 
bombardementen en gebrek aan grondstoffen uitgetelde industriële activiteit? 
 Ten slotte wees het Onderzoekscomité op het morele aspect van de 
aanwezigheidspolitiek.  Aanwezig zijn betekende in dit geval, hoe dan ook, 
samenwerken met de vijand.  Het verzorgen van de geldtransfers van in 
Duitsland en Frankrijk werkende arbeiders aan hun familie in België, 
industriële inspanningen leveren om de bevoorrading van de bevolking te 
verbeteren, arbeiders zoveel mogelijk in België tewerkstellen, het werd allemaal 
onder de koepel van ‘dienstverlening’ ondergebracht, maar werd de 
Emissiebank hierdoor de facto niet een instrument tot economische exploitatie 
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van het land en van zijn arbeidskrachten?  De leiders van de Emissiebank 
waren niet blind voor deze implicatie, maar in het dilemma tussen aanwezig 
blijven of zich terugtrekken, kozen ze voor de, volgens hen, moeilijkste weg, 
de zogenaamde politiek van het minste kwaad.  Het Onderzoekscomité kon dit 
argument moeilijk onderschrijven.  Zoals hierboven al vermeld, stond het 
Onderzoekscomité eerder negatief tegenover het fundamentele idee als zou de 
Emissiebank een positieve rol hebben gespeeld in haar strijd tegen de dubbele 
geldomloop, tegen de deportatie van arbeiders, voor het lenigen van de 
hongersnood en voor de controle op de financiële verrichtingen met de vijand.  
Aan haar goede bedoelingen werd niet getwijfeld, maar haar daadwerkelijke 
impact op elk van deze problemen moest, volgens het Comité, toch sterk 
gerelativeerd worden. 
 Voorts meende het Comité dat sommige leiders van de Emissiebank 
zich tijdens de onderhandelingen in de herfst van 1942 uiterst zwak hadden 
opgesteld, waardoor de regeling van 7 december 1942 een onbevredigend 
resultaat had opgeleverd.  Toch had niemand in de corona zich op dat moment 
tegen de regeling verzet.  Had de Emissiebank samen met het ministerie van 
Financiën een grotere samenhorigheid bij de onderhandelingen aan de dag 
gelegd, dan zouden de resultaten heel wat gunstiger zijn uitgevallen.  Het 
gebrek aan reactie had aan de maatregelen van de bezetter een schijn van 
legitimatie gegeven die verwarrend overkwam bij vele Belgische ondernemers. 
 Het Onderzoekscomité vatte zijn conclusies als volgt samen.  De 
Emissiebank voldeed aan haar beroepsplicht om de industriële en commerciële 
uitrusting van het land en zijn muntstelsel zo veel mogelijk te vrijwaren.  Ze 
voldeed ook aan haar sociale plicht om de hardheid van de bezetting zoveel 
mogelijk te verzachten, maar ze schoot tekort in haar politieke plicht om het 
bezette België zoveel mogelijk te doen deelnemen aan de geallieerde strijd 
tegen nazi-Duitsland: ‘Bezorgd om het vervullen van hun beroeps- en maatschappelijke 
plichten, besloten de leiders van de Bank aan deze de voorkeur te geven op hun politieke 
plichten in de dramatische omstandigheden waarin die plichten strijdig waren’. 
 De stichters-bankiers hadden in feite een ongunstiger resultaat verwacht 
en konden zich daarom enigszins vinden in de conclusies van het rapport: ‘Au 
total..., compte tenu de l’atmosphère régnant alors, le document était politiquement 
acceptable’ 78.  Anderzijds stonden ze zeer kritisch tegenover bepaalde 
deelaspecten.  De scheiding, die het rapport maakte tussen de Bank en de 
Emissiebank, waardoor deze laatste en haar leiders uitsluitend verantwoordelijk 
werden gesteld voor alle uit de bezetting voortvloeiende moeilijkheden, werd 
als volkomen artificieel beschouwd: ‘La Banque d’Emission fut au fond une filiale de 
la Banque Nationale’ 79; ‘In wezen was ze niets anders dan de dienst Buitenland van de 
Bank, daar de wisseldienst tijdens de bezetting geen bestaansreden meer had’ 80.  Het was 
trouwens in opdracht van de Bank en met haar bankbiljetten dat de 
Emissiebank al haar verrichtingen had uitgevoerd81.  Bovendien werd de 
benoeming van Goffin, na de dood van Janssen in begin juni 1941, 
aanvankelijk door de regering te Londen en door Theunis te New York 
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aanvaard.  Theunis stuurde zelfs vanuit New York een telegram met 
gelukwensen naar Goffin82. 
 De Londense besluitwet van november 1941 werd te Brussel daarom 
beschouwd als een maatregel tot ondersteuning van het proces tegen de 
Banque de France en niet als een afkeuring van de Brusselse instellingen.  In de 
schriftelijke contacten tussen de regering en de leiders van de Emissiebank 
tijdens de bezetting is er trouwens nooit sprake geweest van enige kritiek 
vanuit de regering te Londen op de activiteiten van de Brusselse instellingen83.  
De kritiek van het Onderzoekscomité op de leiders van de Emissiebank werd 
dan ook beschouwd als totaal ongegrond.  De leiders hadden alle redenen om 
aan te nemen dat ze handelden in overeenstemming met de regering te 
Londen.  Ze bleven bovendien op post, alleen omdat ze geen lakeien van de 
bezetter aan het roer van de Bank en van de Emissiebank wensten: ‘Si on 
abandonnait à l’occupant, ou à des individus à sa solde, la direction de l’Institut d’Emission, 
c’en était fait de tout contrôle sur la masse monétaire en circulation’ 84.  Hier werd 
verwezen naar het Nederlandse voorbeeld: toen Trip ontslag nam als president 
van de Nederlandsche Bank, werd hij prompt vervangen door de Duitsgezinde 
Rost van Tonningen tot groot onheil van de Bank en van het land85. 
 De kritiek van een te lakse weerstand tegenover de bezetter op het 
gebied van de clearing werd eveneens van de baan geschoven.  De aangroei 
van het Belgische tegoed bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn, als gevolg 
van de financiële transfers, was van bij de aanvang een prioritair aandachtspunt 
geweest van de Emissiebank en ze had die ontwikkeling door succesvolle 
tegenmaatregelen afgeremd86.  Wat de commerciële transfers betrof, was alles 
in het werk gesteld om de dubieuze transacties uit de clearing te weren.  Zeer 
zeker, er werden soms toegevingen gedaan, maar dan enkel met de bedoeling 
een breuk te vermijden tijdens belangrijke onderhandelingen met de bezetter in 
verband juist met problemen rond de clearing.  In normale omstandigheden 
werd het verzoek tot dubieuze uitbetalingen steeds geweigerd.  De vrijstelling 
van toelichtingen voor een beperkt bedrag per maand was zinvol, omdat de 
geringe waarde van een aanzienlijk aantal kleine verrichtingen de controle veel 
te omslachtig zou hebben gemaakt.  Later vermoedde de Emissiebank wel dat 
de bezetter van dergelijke vrijstellingen gebruik maakte om er ook dubieuze 
transacties in onder te brengen, maar tot in de lente van 1944 was hiervoor 
geen sluitend bewijs te vinden.  Pas nadat Hofrichter op dat tijdstip een 
toespeling in die richting maakte, protesteerde de Emissiebank met klem.  Ze 
kreeg dan ook de formele belofte van de bezettende overheid dat deze 
misbruiken voortaan niet meer zouden voorkomen87. 
 Inzake de politiek van werkhervatting en van uitvoer naar Duitsland, die 
door de Bank en de Emissiebank via de clearing werd ondersteund, verwezen 
de stichters-bankiers naar het patriottisme en de morele integriteit van 
Galopin, de initiator en bezieler van deze politiek.  In een emotioneel zeer 
geladen brief aan minister Gutt, had Blaise, gouverneur van de Société 
Générale, een beeld geschetst van wat de figuur van Galopin voor alle 
rechtgeaarde Belgen onder de bezetting had betekend: ‘A aucun moment de cette 
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longue occupation - même dans les jours troubles de 1940 où, aux yeux de beaucoup, tout 
apparaissait comme perdu - le patriotisme foncier du Gouverneur Galopin n’a subi la 
moindre défaillance.  Pendant toute la guerre, il fut l’admirable exemple de la lutte 
intelligente et tenace contre les ennemis de son pays.  Tous ses efforts, sans exception, n’ont 
tenu qu’à promouvoir les intérêts les plus élevés d’ordre moral et matériel de sa patrie envahie 
et meurtrie’ 88. 
 Galopin had de legitimiteit van de Belgische regering te Londen erkend.  
Hij had het volste vertrouwen in wat ze tijdens de oorlog had gedaan voor het 
bezette België.  Hij stond ook volledig achter de maatregelen die te Londen 
door de regering werden voorbereid met het oog op het herstel van het land na 
de bevrijding.  Galopin nam echter zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op 
voor wat er te doen stond in België tijdens de bezetting: hiervoor had hij geen 
mandaat nodig van de regering te Londen, die trouwens de plaatselijke situatie 
niet kende89.  Professor De Visscher, voorzitter van het Belgische 
verzetscomité, die in contact stond met Londen en langs wie ook Galopin de 
regering bereikte, had de politiek van werkhervatting trouwens steeds met klem 
verdedigd: ‘La politique de remise au travail était en fait la seule qui put être suivie: elle a 
eu pour conséquence forcée d’établir entre la Belgique et l’Allemagne des solidarités 
économiques auxquelles il nous était impossible de nous soustraire’ 90. 
 Wat het Belgische tegoed bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn 
betrof, merkten de stichters-bankiers op dat het Onderzoekscomité de zaken 
eenzijdig had voorgesteld91.  In feite was er tijdens de bezetting niet voor een 
bedrag van 64,5 miljard Belgische frank uitgevoerd, maar voor een totaal 
bedrag van 98 miljard.  België had inderdaad niet alleen uitgevoerd, maar ook 
ingevoerd, en wel voor een bedrag van 33,5 miljard Belgische frank.  Bij de 
invoer ging het in hoofdzaak om levensmiddelen en grondstoffen, hetgeen de 
voedselbevoorrading van de bevolking en de werkgelegenheid in eigen land ten 
goede was gekomen.  Een andere foute inschatting betrof de uitbetalingen 
zonder toelichtingen.  Het rapport sprak in dit verband over een bedrag van 
20 miljard Belgische frank, terwijl het in feite hooguit over 16 miljard ging.  In 
een uitvoer van 98 miljard betekende dit niet ongeveer één derde, zoals in het 
rapport werd voorgesteld, maar wel één zesde van het totale bedrag.  Werd 
bovendien rekening gehouden met de bedragen die uitgevoerd werden om de 
Belgische arbeiders in Duitsland, Frankrijk en Nederland te vergoeden dan 
daalde het totaal van de niet toegelichte uitgaven beneden de 10 miljard, zodat 
er geen sprake was van één derde maar van één tiende van de totaliteit van de 
geldoverdrachten aan de Deutsche Verrechnungskasse, die onder de categorie van 
niet-toegelichte uitbetalingen konden worden ondergebracht92. 
 De stichters-bankiers benadrukten ten slotte dat door hun 
aanwezigheidspolitiek de bezettingslasten, in vergelijking met andere landen, 
gunstig voor België waren uitgevallen.  Niet zozeer als de bezettingskosten met 
de buurlanden in absolute cijfers met elkaar werden vergeleken, maar als die 
cijfers daarnaast ook in hun juiste context werden geplaatst.  België was op de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog een land met een hoge 
industrialiseringsgraad, hoger bijvoorbeeld dan in Nederland en Frankrijk.  
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Logischerwijze zou het aandeel in de te leveren oorlogsinspanning aan de 
bezetter dus veel hoger moeten liggen in België dan bij de buurlanden, maar de 
cijfers bewijzen dat dit niet het geval is geweest.  Frankrijk neemt een 
uitzonderingspositie in, omdat het pas na meer dan twee jaar volledig door de 
Duitsers werd bezet.  De aanwezigheidspolitiek heeft dus wel degelijk een rem 
gezet op de Belgische deelname aan de oorlogsinspanning van de bezetter.  
Deze prestatie was, volgens de verdediging, al een voldoende rechtvaardiging 
van hun houding tijdens de bezetting. 
 
 

Tabel 25.4: Duitse onttrekkingen aan bezette gebieden, 1940-1944 
(in Duitse Reichsmark) 

 
Land Bruto-

onttrekkingen 
in miljarden 

RM 

Aantal 
inwoners in 
miljoenen 

Onttrek-
kingen per 

hoofd in RM

Gecorrigeerde 
cijfers BBP 

(1938) in RM 

Frankrijk 
 
Nederland 
 
België 
 
Noorwegen 

40,1 
 

14,5 
 

10,3 
 

6,9 

42,0 
 

8,7 
 

8,4 
 

2,9 

955 
 

1.667 
 

1.226 
 

2.379 

1.110 
 

1.667 
 

1.333 
 

2.703 
 
Bron, Klemann, Nederland, 1938-1948, p. 116. 
 
 
 De reactie van de media en van enkele politieke partijen op het rapport 
van het Onderzoekscomité klonk heel anders dan die van de stichters-bankiers.  
Bijzonder agressief was de communistische partij: ze zette de kritische 
commentaren van het rapport extra in de verf.  De hoofdtitels in hun 
dagbladen, naar aanleiding van de bekendmaking van het rapport in februari 
1947, liegen er niet om: ‘Fournitures à l’ennemi’ 93, ‘Qui paiera la note?’ 94, ‘A quand 
les sanctions?’ 95.   
 De agitatie was in feite al merkbaar in mei 1946, toen bij de eerste 
verjaardag van de Duitse overgave, het dagblad Le Drapeau Rouge navraag deed 
over de werkzaamheden van het Onderzoekscomité en over de datum van 
afgifte van het eindrapport.  Het dagblad en een deel van de publieke opinie 
begonnen zich ook vragen te stellen over het verloop van de strafrechtelijke 
instructie.  Onder druk hiervan vroeg de minister van Justitie aan auditeur-
generaal Ganshof-van der Meersch een stand van zaken op te stellen over de 
instructie en hem die zo spoedig mogelijk te laten bereiken.  Op 16 december 
1946 verstuurde de auditeur-generaal de gevraagde inlichtingen.  Hierbij liet hij 
doorschemeren dat er, naar zijn mening, vanuit strafrechtelijk standpunt 
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gezien, in het dossier van de Emissiebank geen voldoende elementen aanwezig 
waren om de instructie om te zetten in een inbeschuldigingstelling96. 
 De drie boekhoudkundige experts, die op 14 juni 1947 hun eindverslag 
neerlegden, kwamen tot minder gunstige conclusies.  Ze wezen op ‘le désarroi, 
l'absence de principes de base, de cohésion’ bij de leiders van de Emissiebank, te wijten 
aan een rechtlijnige doctrine in de beheerraad en het Comité-Galopin.  De 
experts meenden dat hierdoor de instelling gaandeweg een instrument werd 
om de economie van de vijand te financieren zonder dat er van een reële 
controle nog sprake was.  Wel moet hierbij worden vermeld dat het verslag een 
louter technisch standpunt innam: het hield geen rekening met de algemene 
context van de bezetting, noch met de moeilijke omstandigheden, waarin de 
leiders moesten handelen97.  Toen het gerucht zich verspreidde dat het 
auditoraatgeneraal het verslag naast zich zou neerleggen en het dossier wenste 
te seponeren, volgde een nieuwe, felle campagne tot sancties tegenover de 
Emissiebank en haar leiders.  De communistische volksvertegenwoordiger 
Demany interpelleerde de minister van Justitie.  Waar bleef de bestraffing van 
de economische collaborateurs?  Want uit het rapport van het 
Onderzoekscomité en uit het verslag van de experts bleek duidelijk, zei hij, dat 
de zaak van de Emissiebank terug te brengen was tot een zaak van 
economische collaboratie, of niet98?  Op hetzelfde ogenblik publiceerde 
Demany ook een pamflet onder de titel: ‘On a volé 64 milliards’, en met als 
ondertitel: ‘Les trusts doivent payer’99. 
 De onderzoeksmagistraat van het auditoraatgeneraal bleek zich echter 
niet te storen aan de nieuwe campagne en ging al evenmin akkoord met de 
negatieve conclusies van de experts.  In een ordonnantie van 17 juli 1947 
besliste hij de instructie in verband met de Emissiebank en haar leiders te 
seponeren voor wat mogelijke inbreuken tegen de artikelen 115 en 118bis van 
het strafwetboek betrof100.  Het dagblad Le Drapeau Rouge blokletterde naar 
aanleiding van die beslissing: ‘Le non-lieu pour la Banque d'Emission: la loi au service 
des voleurs’101. 
 Hoe motiveerde de onderzoeksmagistraat zijn beslissing102?  In de eerste 
plaats onderzocht hij de oprichting van de Emissiebank, kort na de bezetting.  
Het monetaire vacuüm, dat ontstond door het vertrek van de Bank, en het 
recht van de bezetter, volgens de Conventie van Den Haag, om in dit geval een 
eigen emissie-instituut te creëren, rechtvaardigden de oprichting van een 
Belgische Emissiebank.  Ze verhinderde hierdoor de oprichting van een Duitse 
instelling, en, wat hiermee samenging, de circulatie van Duitse marken.  
Iedereen was ervan overtuigd dat de desastreuze ervaring met de dubbele 
geldomloop tijdens de Eerste Wereldoorlog alleen door deze maatregel 
omzeild kon worden. 
 In de tweede plaats onderzocht de onderzoeksmagistraat de werking van 
de Emissiebank.  Twee aspecten van die werking werden getoetst aan de 
artikelen 115 en 118bis van het strafwetboek.  Een eerste aspect ging over de 
afstand van goud en deviezen die aan particulieren toebehoorden.  Ging de 
Emissiebank zwaar in de fout door de manier waarop ze gevolg gaf aan de 
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Duitse ordonnantie over het goud en de deviezen van augustus 1940?  Uit het 
onderzoek bleek dat het overgrote deel van deze vreemde deviezen en gouden 
munten en staven in 1940 en 1941 door gouverneur Georges Janssen aan de 
Reichsbank te Berlijn waren overgedragen.  Dit transfer kon, naar de mening 
van de onderzoeksmagistraat, als gerechtvaardigd worden beschouwd, daar de 
gouverneur hoopte, zij het tevergeefs, door dit tegoed bij de Reichsbank de 
invoer van voedingswaren te kunnen financieren.  Bovendien achtte de 
gouverneur een breuk met de bezettende overheid niet opportuun, maar zocht 
hij eerder naar een modus vivendi, waar de Belgische bevolking alleen maar wel 
bij kon varen.  De Duitse autoriteiten incasseerden wel het goud en de 
deviezen, maar de beloofde tegenprestatie legden ze gewoon naast zich neer.  
Janssen had dat misbruik van vertrouwen niet voorzien, maar wie wel? 
 Het tweede aspect betrof de clearing.  Ook hier kon geen inbreuk tegen 
de artikelen 115 en 118bis worden vastgesteld.  De uitbetalingen door de 
Emissiebank, in ruil voor tegoeden bij de Verrechnungskasse te Berlijn konden 
niet beschouwd worden als een collaborerende financiële hulp aan de vijand.  
Had de Emissiebank de taak niet op zich genomen, dan had de bezetter andere 
middelen aangewend om de schulden te vereffenen die voortvloeiden uit de 
uitvoer van België naar Duitsland.  Wie kon de Duitse autoriteiten immers 
beletten de Belgische leveranciers uit te betalen met Reichskreditkassenscheine of 
met Reichsmarken?  Het doel van de uitbetalingen door de Emissiebank was 
juist deze dubbele, parallelle geldcirculatie te vermijden en een zekere controle 
op de uitbetalingen te behouden.  Voorts kon, naar de mening van de 
onderzoeksmagistraat, niet worden beweerd dat de Emissiebank door haar 
uitbetalingen bewust participeerde in het leveren van oorlogsmateriaal aan de 
vijand.  Bij de indirecte clearing was de aard van de transacties volkomen 
onbekend, bij de directe clearing was de aard van de transacties slechts bekend 
a posteriori, en dan nog niet eens in alle details.  Bij verdachte transacties 
weigerde de Emissiebank trouwens geregeld tot uitbetaling over te gaan.  Ze 
heeft tot het einde toe geen inspanningen gespaard om de uitbetalingen te 
zuiveren van ontoelaatbare transacties.  Ten slotte voegde de onderzoeks-
magistraat er nog aan toe dat de directie en de beheerraad van de Emissiebank 
overtuigd waren van de waarde van een aanwezigheidspolitiek, vooral om te 
verhinderen dat collaborateurs hun plaats zouden innemen.  Ze ontvingen 
geen vergoeding voor hun inzet en nergens werd er een bewijs gevonden dat 
de beheerders gebruik hadden gemaakt van hun mandaat bij de Emissiebank 
om hun eigen bedrijven te bevoordelen. 
 Tijdens het onderzoek had het Onderzoekscomité zich eveneens de 
vraag gesteld of de aandeelhouders van de Emissiebank verantwoordelijk 
moesten worden gesteld voor de totale schuld van de Emissiebank aan de 
Bank die, zoals hierboven vermeld, 64,5 miljard Belgische frank beliep.  Drie 
eminente juristen, Dabin, Wathelet en van Ryn werden in dit verband door het 
Onderzoekscomité geconsulteerd.  Die verklaarden, na onderzoek, van oordeel 
te zijn dat de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders van de Emissiebank, 
juridisch gezien, beperkt moest blijven tot hun aandeel in het geplaatste 
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kapitaal.  Na lang beraad sloot het Onderzoekscomité zich hierbij aan, wat 
erop neerkwam dat de Staat zich als debiteur zou erkennen voor de schuld103.  
De regering ging begin 1948 op deze suggestie in,104 en maakte hierdoor de 
weg vrij voor een sanering van de balans van de Bank, die in de loop van 
datzelfde jaar plaatsvond, samen met de hervorming van de Bank105. 
 Het beperken van de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders voor 
de schuld van de Emissiebank tot hun inschrijving op het kapitaal bleef echter 
een discussiepunt106.  De stichters-bankiers hadden bij de oprichting slechts 
een deel volgestort van het kapitaal waarop was ingeschreven, een tekort van 
120 miljoen Belgische frank stond nog altijd open.  Omdat dit probleem niet 
volledig was opgehelderd, bleef de liquidatie van de bank, ook na de sanering 
van de boekhouding, aanslepen.  De regering bleek niet in staat om de knoop 
door te hakken.  Sommige leden in de regering meenden dat de oproep tot 
volstorting een normale procedure was bij de liquidatie van particuliere 
bedrijven met een tekort aan middelen, andere leden meenden dat de 
Emissiebank een publieke functie had uitgeoefend en dat daarom niet meer de 
particuliere aandeelhouders moesten worden aangesproken, maar dat de 
overheid moest bijspringen.  Natuurlijk speelde ook nog de druk van de 
publieke opinie.  Diegenen die vlak na de bevrijding de stichters-bankiers als 
economische collaborateurs hadden gebrandmerkt, die hun strafrechtelijke en 
financiële straf niet mochten ontlopen, hadden al zoveel van hun eisen moeten 
inslikken dat ze de negatieve reacties van hun achterban vreesden, indien ze nu 
zelfs de financiële sancties volledig zouden laten vallen.  Ze hielden dus kost 
wat kost vast aan de eis tot volstorting van het kapitaal. 
 De zaak bleef hangende tot er, na het referendum over de 
koningskwestie, een homogene christen-democratische regering aan de macht 
kwam, die op 11 december 1951 een wetsontwerp indiende tot liquidatie van 
de Emissiebank.  Het voorstel werd op 21 mei 1952 door de Senaat 
goedgekeurd met 146 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen.  
Op 16 juli werd het door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
goedgekeurd met 138 stemmen voor, 35 tegen en één onthouding.  De 
aandeelhouders werden verplicht het kapitaal vol te storten.  Daartegenover 
werd het voorstel van het Onderzoekscomité verworpen, dat de begunstigden 
van financiële transfers tijdens de bezetting wilde dwingen de betrokken 
uitbetalingen terug te storten.  Slechts in enkele beperkte gevallen was 
terugstorting opvorderbaar.  Over het algemeen was voor de stichters-bankiers 
een bevredigende oplossing bereikt.  Ze vreesden terecht dat ze op meer dan 
een punt in het dossier van de financiële transfers, en gezien de sfeer van het 
ogenblik, uiterst zwak stonden: ‘On peut considérer que c’est un très gros succès, car le 
risque a été très très grave, et la thèse du Comité (d’enquête) assez difficile à renverser en 
droit et même en équité dans pas mal de cas’.  Had de regering het voorstel van het 
Onderzoekscomité overgenomen, dan was de groep J.-E. Solvay, bijvoorbeeld, 
verplicht geworden meer dan een half miljard Belgische frank terug te storten, 
de groep van de Société Générale 55 miljoen frank, enz.  De stichters-bankiers 
hadden dus alle redenen om tevreden te zijn met het verloop van de zaak: ‘1° 
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Aspect financier: résultat très satisfaisant; 2° Aspect moral: le projet y est complètement 
étranger.  Se place sur le plan de la pure technique financière…  Neutralité.  Jugement plutôt 
bienveillant (implicitement) : clearing unilatéralement imposé.  A tout prendre, seule façon de 
procéder pour le Gouvernement ayant devant lui forte opposition’ 107. 
 Door de liquidatie van de Emissiebank in 1952 viel het doek over een 
bewogen episode in de geschiedenis van het Belgische centrale bankwezen.  
Dubois-Pélerin, directeur-secretaris van de Société Générale, schreef op dat 
cruciale moment: ‘C’est avec un grand soulagement que nous avons vu se clore la dernière 
phase de cette sombre aventure... (Notre) politique… a été irréprochable au point de vue 
politique, moral et social.  Si elle ne l’avait pas été, nous n’aurions pas pu résister à la 
conjuration que nous avons connue après la libération et nous aurions été emportés par la 
passion révolutionnaire et jacobine des années 1944 à 1947.  Si, en interrogeant sa 
conscience très objectivement, on peut se faire un reproche, c’est d’avoir eu trop de courage, 
d’avoir pris trop de responsabilités dans des circonstances difficiles et même tragiques.  La 
B.E.B.  fut une institution très spéciale dont nous n’assumions pas le contrôle absolu ; 
l’action des dirigeants responsables n’a parfois répondu que très imparfaitement aux directives 
excellentes données ici et, d’autrepart, cette action ne s’est pas toujours développée dans 
l’atmosphère d'unité parfaite qui eût été souhaitable et même indispensable’ 108. 
 Dubois-Pélerins commentaar was ongetwijfeld subjectief gekleurd en te 
eenzijdig.  De oorlogsomstandigheden waren inderdaad te complex om de 
respectieve verantwoordelijkheden van de drie betrokken partijen, met name 
de directies van de Bank, de Emissiebank en het ministerie van Financiën, 
precies te kunnen aflijnen.  Groepsbelang en persoonlijke motieven speelden 
trouwens ook een rol.  Niet minder het repressieklimaat bij de bevrijding, 
waartoe de Belgische regering te Londen aanzienlijk had bijgedragen.  Op één 
punt was Dubois-Pélerins commentaar correct: het eenheidsfront had tijdens 
de bezetting niet behoorlijk gewerkt, de onderlinge solidariteit schoot toen 
schromelijk te kort.  Maar geen van de drie betrokken partijen gingen hier vrij 
uit. 
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EPILOOG 
 
 
 
 Les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à l'examen 
 (U. Eco, Au nom de la Rose) 
 
 
 
 
Dit boek telt een behoorlijk aantal pagina’s en toch laat het vele vragen 
onbeantwoord, essentiële vragen, waarop de geïnteresseerde lezer wellicht een 
duidelijk antwoord had verwacht. Honderden archiefstukken uit prestigieuze 
instellingen in binnen- en buitenland werden onder de loep genomen. De 
auteurs waren ook niet schuw van brain-picking bij eminente historici, politici en 
journalisten, die hun fascinatie voor en hun kennis van het fenomeen ‘Tweede 
Wereldoorlog’ op papier of band hebben vastgelegd. Is er dan, in weerwil van 
de meer dan genereuze steun van de Nationale Bank van België, iets fout 
gegaan bij dit jarenlange onderzoek?  
 Het antwoord op die vraag is ook het ter discussie stellen van wat een 
historicus met de zee aan informatie, waarover hij beschikt, kan en mag doen. 
De auteurs van dit boek gaan ervan uit dat het niet de taak van de historicus is 
om de goeden van de slechten te scheiden, zoals op middeleeuwse triptieken 
over het Laatste Oordeel zo suggestief in beeld wordt gebracht. Zij reiken in 
alle objectiviteit en naar best vermogen de bouwstenen aan, die ze hebben 
opgedolven tijdens hun onderzoek, en laten het ultieme oordeel over aan 
anderen. Dit is zeker geen eenvoudige opgave, vooral niet voor beide auteurs 
die als teenagers de oorlog hebben meegemaakt. Volwassenen, zeker 
specialisten in het vak, gaan daar licht overheen. Maar dan vergeten ze wat de 
impact op jongeren is geweest van een donderende explosie als een 
wereldoorlog.  Hij staat als een fossiel gebrand in het hart en, zelfs al wordt 
men honderd jaar oud, hij zal daar altijd zijn. Dit was een eerste klip die moest 
worden omzeild. Geen persoonlijke emoties dus. De auteurs hebben dan ook 
hun uiterste best gedaan om de eigen ervaring te bannen uit het verhaal. Het is 
aan de lezer om te oordelen of ze daarin zijn geslaagd. 
 Een eerste vraag die de lezer intrigeert is waarom de privé-bankiers in 
juni 1940 zo nodig en zo overhaast een Emissiebank wilden oprichten. Een 
antwoord op deze vraag kan verwijzen naar de ontaarding van de 
democratische instellingen in België, vooral tijdens de laatste jaren van het 
Interbellum. Is de neutraliteitspolitiek, met als grote promotoren Leopold III 
en Spaak, een wellicht bijkomende verklaring voor het niet voorbereid zijn op 
wat iedereen toch zag aankomen als een onvermijdelijk wereldconflict?  Of 
moet de klemtoon eerder toegespitst worden op de chaotische toestand in het 
land de eerste weken na de Duitse inval.  Of was de verklaring een cocktail van 
dit alles? Een feit is dat na de Duitse invasie het Belgische grondgebied als een 
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waste land open lag voor de vijand.  Of men nu de klemtoon legt op de zucht 
naar winst van de bankiers, die in een geest van revanche op de hervormingen 
van 1935 en 1937 de kans schoon zagen om hun greep op het financiële 
landschap te heroveren, of men tracht de situatie met een nuchter oog in te 
schatten en niet clichématig te denken, het blijft een feit dat na de massale 
vlucht van zowel het politieke als het monetaire en financiële establishment, 
België stuurloos achter bleef, zodat de bevolking verslagen uitzag naar een 
helpende hand. Kan de privé-bankiers in deze chaotische situatie verweten 
worden dat ze eigenmachtig hebben getracht de grote dijkbreuk op hun eigen 
terrein zoveel mogelijk in te dammen? 
 Hoe beoordeelden de regering en de vertegenwoordigers van de Bank in 
het buitenland de houding en de acties van hun tegenhangers in bezet België? 
Concreet: waarom waren Gutt en Theunis zo vol begrip voor de foute 
inschattingen en de verkeerde beslissingen van gouverneur Janssen en zo hard 
en kritisch voor zijn opvolgers? Georges Janssen was een door iedereen 
gerespecteerd man, onkreukbaar en moedig, een man met autoriteit en 
daadkracht. Het antwoord ligt niet zozeer in de persoonlijkheid van de man, 
maar in de beeldvorming aan de andere zijde van het Kanaal en de inschatting 
daar van de situatie in bezet België. De Belgische autoriteiten in de onbezette 
gebieden hebben over de vier jaar van hun ‘ballingschap’ een wezenlijke 
evolutie doorgemaakt. De heldere vensterglazen waardoor ze vanuit Londen 
hun vaderland trachtten te zien, verschoten met de tijd van kleur en neigden 
naar het einde toe in een zeer sombere zwarte tint.  
 Maar terug naar de eerste bezettingsmaanden. Waarom werd er vanuit 
Londen niet gereageerd op Janssens initiatief om een conventie af te sluiten 
met de Reichsbank, een conventie die de juridische basis heeft gelegd voor de 
ontsporing van het Belgisch-Duitse clearingsysteem? Bij de uiteindelijke 
afrekening na de Bevrijding werd met harde cijfers bewezen hoe dit 
clearingsysteem ten slotte totaal was verziekt en de bezetter onder meer 
hierdoor het land tot het uiterste had weten uit te persen. De toenmalige 
leiders van de Bank en de Emissiebank werden hiervoor ten volle 
verantwoordelijk gesteld. Geen woord over Janssen. Ook over het ongelukkige 
optreden van Janssen in de zaak van het Belgische en Luxemburgse goud in 
handen van de Franse overheid is nooit een woord gevallen, evenmin als over 
de foute beslissing in juli 1940 om Ingenbleek de exclusieve bevoegdheid toe te 
kennen om alle beschikkende en bewarende maatregelen te nemen in de 
onbezette gebieden. Deze laatste constructie heeft nochtans gedurende 
maanden de activiteit van de Bank te Londen en te New York lamgelegd. Was 
dat uitblijven van enige kritiek een gevolg van de gebrekkige communicatie in 
de eerste maanden na het Franse staakt-het-vuren? Of speelde ook de precaire 
situatie van de Belgische regering bij haar aankomst in Londen een rol? Van 
Baudewyns, de vertegenwoordiger van de Bank in onbezet gebied, kwam ook 
geen reactie. Hij was door en door een man van de Bank. Zag hij daarom enkel 
door de ogen van Janssen? 
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 De houding van de Belgische regering te Londen tegenover de 
zogeheten politique du moindre mal, het geesteskind van Galopin, verstrakte ook 
al naargelang de jaren verstreken. Aanvankelijk was iedereen aan beide zijden 
van het Kanaal het erover eens dat de werkhervatting het enige mogelijke 
antwoord was op de blokkade van de kustlijn door de geallieerden onder de 
impuls van Winston Churchill, hierin gesteund door Franklin Roosevelt. België 
was altijd aangewezen geweest op import voor zijn voedselbevoorrading. 
Indien de formule van een Relief for Belgium, naar het model van de Eerste 
Wereldoorlog, uitgesloten werd, was de werkhervatting het enige alternatief om 
de bevolking van het nodige voedsel te voorzien. Fabrikaten in ruil voor 
voedsel: de rekeningen zouden via het clearingsysteem te Berlijn worden 
vereffend. Schijnbaar was ook hier geen vuiltje aan de lucht: Galopins reputatie 
was onaantastbaar en Janssen stond samen met de Bank en de Emissiebank 
volledig achter de nieuwe strategie. De werkhervatting zou niet alleen de 
bevoorrading van de bevolking verzekeren, ze zou ook arbeidsplaatsen creëren 
en dus het vertrek van arbeiders naar Duitsland voorkomen. Ten slotte zou ze 
de gevreesde ontmanteling van het industriële apparaat tegengaan. 
 De bezettende overheid respecteerde de afspraken niet en het Belgische 
tegoed op de rekening te Berlijn nam na verloop van tijd angstaanjagende 
proporties aan. Kort na Janssens overlijden, begin juni 1941, namen de 
stichters-bankiers de besluitvorming binnen de Emissiebank, en de facto ook 
van de Bank, meer en meer in eigen handen. Op dat moment was de 
accommodatiepolitiek al beland in de grijze zone van de economische 
collaboratie. In Londen werd aan de alarmbel getrokken: de leveringen aan de 
bezetter werden niet meer gecompenseerd door voedselinvoer en bovendien 
werd in de herfst van 1942 het startsein gegeven tot de gevreesde deportatie 
van Belgische mankracht naar Duitsland en Frankrijk. De hele structuur, 
waarop de politiek van het minste kwaad rustte, werd uitgehold. De regering in 
Londen nam duidelijk afstand van het hele concept, te meer omdat sporadisch 
berichten werden opgevangen van excessieve verrijking van oorlogscolla-
borateurs. Daar de Bank en de Emissiebank via het clearingsysteem betrokken 
waren bij de financiële afwikkeling van de transacties met Duitsland en 
Frankrijk, kregen ook zij vanuit Londen het verwijt van een schuldige 
collaboratie te verwerken. 
 Waren de ernstige verwijten en het dreigen met ultieme naoorlogse 
sancties door de regering te Londen, en in nog scherpere bewoordingen door 
Theunis te New York, aan het adres van al wie tijdens de bezetting monetaire, 
financiële of administratieve verantwoordelijkheid had gedragen, of hoe dan 
ook had meegewerkt aan de uitbouw van de politiek van het minste kwaad, 
verantwoord of hadden de Belgische autoriteiten overzee de spaarzame 
gegevens die hen bereikten over collaboratie in het moederland veralgemeend 
en zelfs uitvergroot? Hierover liepen de meningen van de tijdgenoten, zoals te 
verwachten, sterk uiteen. De Bank en de Emissiebank waren overtuigd dat zij 
onder de constante druk van de bezetter, hun ondankbare taak van 
accommoderend verzet in een onkreukbaar plichtsbesef hadden vervuld. Ze 
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werden in hun verantwoording zelfs gesteund van buitenaf: mensen die tot de 
top van het Belgische verzet behoorden, zoals De Visscher, Pholien en 
Diercks, waren inderdaad niet onverdeeld gelukkig met de harde lijn, die bij de 
triomfantelijke terugkeer van de ‘Londenaars’ werd gehanteerd. Maar zestig 
jaar later, nu de gloed van de emoties alle kracht heeft verloren, hoe moet de 
houding van de regering te Londen bij haar terugkeer afgewogen worden tegen 
het dossier van vier jaar bezetting en compromis met de vijand? 
 Nu de naam van De Visscher gevallen is, moet duidelijk gesteld worden 
dat zijn gunstig oordeel over de aanwezigheidspolitiek na 1942 in geen enkel 
opzicht een te toegeeflijke houding tegenover de bezetter dekte. Hij bleef erbij 
dat de Belgische beleidsverantwoordelijken de plicht hadden elke 
onverantwoorde eis van de bezetter te contesteren en enkel toe te geven 
wanneer de eis werd omgezet in een formeel bevel van de Militärverwaltung. Wat 
hem wel buitenmate geërgerd had tijdens de bezetting, was het gebrek aan 
solidariteit tussen de directiecomités van de Bank en de Emissiebank, de 
regenten, de stichters-bankiers, en het ministerie van Financiën. Hij bleef erbij 
dat het eenheidsfront, dat zo jammerlijk was uiteengespat tijdens de crisis van 
einde 1942, een buffer had kunnen zijn tegen de stormloop van onrechtmatige 
eisen van de bezetter. Niet dat hierdoor de plundering plots zou zijn 
geëvaporeerd, maar het Belgische verzet was zeker doeltreffender geweest. 
Was dit een juiste inschatting van de situatie? En wie was in feite 
verantwoordelijk voor de dramatische breuk van het eenheidsfront in 
november 1942?  
 Hoewel de verschillende protagonisten in dit spijtige conflict elk voor 
zich bleven geloven in het eigen gelijk, is de lijn niet zo duidelijk te trekken. De 
situatie was zeer gespannen. De besluitwetten van 27 november 1941 te 
Londen, waren al een duidelijk signaal naar de beleidsverantwoordelijken in 
bezet België toe, dat het wettelijke gezag onverdeeld bij de regering te Londen 
lag en dat daar de strategieën werden bepaald en de oordelen werden geveld. 
Al waren deze besluitwetten in de eerste plaats bedoeld om de juridische actie 
van de Bank in New York tegen de Banque de France te versterken, de 
onderliggende accenten waren niet voor misinterpretatie vatbaar. Een daarvan 
was dat in Londen verontrustende vragen werden gesteld in verband met de 
accommodatiepolitiek, de leidraad waardoor de Bank, de Emissiebank, de 
privé-bankiers en de industriëlen, kortom het ganse niet pro-Duitse 
establishment in België, hun houding meenden te kunnen legitimeren, voor 
zover ze dachten dat hen dat ooit zou worden gevraagd. 
 De mislukking van de operatie Barbarossa in Rusland had zijn 
repercussies op de houding van het Militärverwaltung in Brussel niet gemist. 
Wilde von Falkenhausen in Brussel blijven en niet toegeven aan de druk van de 
nazi-regering te Berlijn om België, zoals Nederland, onder een Zivilverwaltung te 
plaatsen, dan moesten de nodige concessies worden gedaan. De bezetter 
verhardde de lijn, volgens sommige directieleden van de Bank op 
onaanvaardbare wijze, wat hen ertoe bracht uit de boot te stappen. Was het 
zuiver opportunisme of was het een principekwestie? Hetzelfde dilemma gold 
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voor Plisnier, secretaris-generaal van Financiën, samen met zijn administratie. 
Wie moest het odium dragen van de uitwas van de clearingoperaties? De 
uitwas was inderdaad enorm, maar wie was met de vinger te wijzen? Zij die 
overtuigd bleven dat zonder de aanwezigheidspolitiek van de Bank en van de 
Emissiebank de industriële collaboratie nog verder uit de bocht zou zijn 
gegaan? En die bovendien overtuigd waren dat een Belgische controle over de 
verrichtingen met de vijand, hoe gammel ook, beter was dan geen controle? Of 
zij die zich volledig distantieerden van iedere deelname aan de 
onderhandelingen met de vijand? Nu kan dat een vrijblijvende vraag zijn, maar 
niet voor de tijdgenoten, die, na vier jaar bezetting en ontbering, dringend een 
antwoord wilden afdwingen. 
 Ten slotte de operatie-Gutt: door velen de hemel ingeprezen, door 
anderen dan weer ter discussie gesteld. Tijdens de voorbereidingen in Londen 
en in Brussel, stonden al duidelijk twee standpunten diametraal tegenover 
elkaar. Baudewyns en Gutt hielden het bij een orthodoxe sanering en stonden 
een reductie voor van de geldhoeveelheid naar het volume van mei 1940 toe. 
Ze opteerden, in dezelfde lijn, ook voor een vrij sterke Belgische frank. Van 
Zeeland hield het bij een pragmatische aanpak: men moest zich beperken tot 
het elimineren van het opgepotte geld, de wisselkoers zou zacht gehouden 
worden en beide maatregelen zouden het herstel van de economische toestand 
na de bevrijding doelmatig begeleiden. 
 Gutt, minister van Financiën, drukte zijn opvatting door. Hij stuitte 
echter van bij het begin op een onvoorziene moeilijkheid: de nieuwe 
bankbiljetten werden met een vertraging van één maand vanuit Engeland 
geleverd, waardoor fraude in de hand werd gewerkt. Veel erger nog was het 
deflatoire effect dat de hervorming op korte termijn meebracht: het herstel van 
de economie bleef uit, de prijzen bleven stijgen en de zwarte markt raakte niet 
uit het straatbeeld gebannen. De onvoorziene overwintering van de geallieerde 
troepen in 1944-1945 deed de vraag naar goederen en diensten intussen stijgen 
en ook de regering werd tot deficit spending gedwongen om de hoogstnodige 
infrastructurele werken uit te voeren en de wederopbouw van het land op het 
spoor te zetten. Was de operatie Gutt dus een mislukking? 
 Zo leek de situatie inderdaad voor de doorsnee-burger tijdens de eerste 
maanden na de Bevrijding, maar in de zomer van 1945 kon van een definitief 
keerpunt worden gesproken. De zorgwekkende verhoging van de 
geldhoeveelheid tijdens de winter 1944-1945, die gedreigd had de hele Gutt-
constructie op de helling te zetten, bleek uiteindelijk een zegen: ze creëerde een 
reflatoir klimaat, dat de Belgische economie de nodige zuurstof gaf om een 
definitief herstel in te zetten, zonder te hervallen in een vicieuze naoorlogse 
prijsinflatie. Op dat moment deed het remmende effect van de deflatoire schok 
van Gutts geldhervorming zich gelden op de prijsontwikkeling: de prijzen 
stabiliseerden zich, zij het op een veel hoger peil dan voorzien; het reële 
inkomen van de massa loon- en weddetrekkenden werd door deze stabilisering 
en door de loonstijgingen gunstig beïnvloed. De jarenlange voorbereide 
hervorming en een gelukkige samenloop van omstandigheden, noem het 
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‘toeval’, sloegen de handen in elkaar en bewerkten het ‘Belgische economische 
mirakel’ van de eerste naoorlogse jaren.  
 Waarom was dit mirakel zo kortstondig en kwam de Belgische 
economie al vanaf het einde van de jaren veertig in een fase van structurele 
crisis terecht? Het ‘wonderkind’ werd in minder dan geen tijd ‘het zieke kind 
van Europa’. Hoe was zoiets mogelijk? Was de muntsanering te eenzijdig 
monetair opgevat en hield ze te weinig rekening met de complexiteit van het 
naoorlogse economische leven? Overal was de doorbraak van de gemengde 
economie de bevrijdende legers op de voet gevolgd. De systematische 
samenwerking tussen overheid en bedrijfswereld was nu een noodzakelijke 
voorwaarde geworden om te overleven in een nieuwe, complexe samenleving. 
Om het Belgische mirakel van de eerste naoorlogse jaren te bestendigen, was 
naast een monetair ook een economisch luik nodig geweest. Had de Belgische 
muntsanering hier niet voldoende aandacht aan gegeven? Buurlanden, die hun 
structuurpolitiek centraal hadden gesteld en de monetaire politiek er in hadden 
geïntegreerd, bleken later een duurzamer herstel te hebben opgebouwd.  
 De ontwikkeling van de Belgische financiële en monetaire politiek 
tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog werd dus niet gestuurd 
door een onzichtbare hand. Ze werd ook niet uitsluitend gedetermineerd door 
toeval en noodzaak. Zoals altijd in momenten van grote spanning, maakten 
tijdens de dramatische jaren 1940-1945, opmerkelijke persoonlijkheden zich los 
uit de grijze massa. Ze stonden scherp afgelijnd als de spilfiguren tegen de 
achtergrond van een lanterne magique. Ze drukten hun stempel op het verloop 
van de gebeurtenissen en bleven in het collectieve geheugen nazinderen. Indien 
een boek als dit, na bijna zestig jaar, deze gedreven mensen in de zoeklichten 
van de geschiedenis hun juiste plaats heeft weten te geven, hoeft de historicus 
geen andere beloning meer. 
 In de vrije wereld steekt Gutt, minister van Financiën van het kleine 
België, kop en schouder uit boven zijn landgenoten. Hij was zonder twijfel de 
sterke man van de regering in ballingschap te Londen. Hij heeft het gehavende 
imago van zijn land, rustig maar verbeten, steen na steen heropgebouwd en 
werd, niet zonder moeite, in de geallieerde beleidskringen erkend als de meest 
gerespecteerde verdediger van de Belgische belangen. Bovendien heeft zijn 
samenwerking met de Nederlandse regering in ballingschap de deur geopend 
voor belangrijke monetaire akkoorden in Europa na de oorlog, zelfs voor 
vérdragende initiatieven tot onderlinge Europese coöperatie en integratie. En 
toch bleef het naoorlogse herstel van zijn vaderland al die jaren op zijn netvlies 
gebrand.  
 In het verguisde, bezette België bleek eerst geen plaats voor ‘helden’. 
Wel voor ‘vechters’. Een man als gouverneur Georges Janssen bleek fouten te 
hebben gemaakt, maar niemand kan zijn moed, zijn verbetenheid in de strijd 
tegen de bezetter in twijfel trekken. Hetzelfde kan gezegd worden voor de 
latere invallers Cracco en Vandeputte, die zeker niet uit opportunisme, 
daarvoor was het veel te laat, de confrontatie aangingen met de bezetter. 
Buiten de Bank komt een ereplaats toe aan Galopin, die, gesteund door de 
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alomtegenwoordige éminence grise A.-E. Janssen, op een subtiele en vrij 
eigenzinnige manier de strijd tegen de bezetter heeft volgehouden. De 
waanzinnige moord op Galopin heeft vroegtijdig, en meer dan jammer, een 
streep getrokken onder de onschatbare bijdrage van deze uitzonderlijke man in 
de ongelijke strijd tussen bezetter en verliezer. Vele andere deelnemers in deze 
tragedie worden hier niet vernoemd. Ze waren zeer zeker geen tweederangs 
figuren, maar hun rol lag op een ander niveau, niet onmiddellijk in de grote 
schijnwerpers. De auteurs hebben getracht in de loop van het verhaal aan elk 
van hen recht te doen, want de moed waarvan zovelen hebben getuigd, is een 
zeldzame deugd, en daarom ook zo waardevol. 
 Wat over de bezetter in België? Was een Militärverwaltung zoveel beter 
dan een Zivilverwaltung? Statistici denken van wel. Had von Falkenhausen dan 
gelijk om België een ondankbaar land te noemen na zijn veroordeling door de 
militaire rechtbank te Brussel? Von Falkenhausen, zelf geen man van de partij, 
had, waarschijnlijk ook om persoonlijke redenen, met hand en tand getracht 
België uit de greep van de nazi-regering te houden. Dit was hem via eindeloze 
discussies met Berlijn min of meer gelukt tot in juli 1944. Hij werd afgevoerd 
en de gevreesde Zivilverwaltung werd eindelijk, weliswaar te laat en zonder veel 
effect, in België van kracht. Moeten we ook hem, een vijand, opnemen in de 
reeks van, niet van de helden, maar van mensen van goede wil, die het leed van 
de Tweede Oorlog getracht hebben dragelijker te maken? Of moeten we hem 
gewoon in de rij schuiven van de bezetters die ons land hebben verpletterd, 
ontzield en uitgezogen? Wie heeft hierop een antwoord? 
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