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20 juni 1923  CREDIETVEREENIGING DE HANZEBANK TE 's-
HERTOGENBOSCH
De aanvrage om surséance van betaling door de Hanzebank te
's Hertogenbosch heeft aanleiding gegeven tot talrijke 
berichten en besprekingen in de bladen, waarin feiten 
worden genoemd en veronderstellingen worden geuit, welke 
niet altijd met de waarheid in overeenstemming zijn. 
De directie acht het niet doenlijk en is ook niet 
voornemens op alle onjuistheden, die gepubliceerd worden, 
in te gaan, doch naar aanleiding van haar gestelde vragen 
heeft zij gemeend ter voorkoming van verkeerde indrukken 
het volgende te moeten mededeelen. 
Er heeft in de bladen een bericht de ronde gedaan, dat de 
Hanzebank "al hetgeen zij van haar debiteuren te vorderen 
heeft, zoowel uit rekening courant als uit cessie of 
anderen hoofde zou hebben verkocht en overgedragen aan de 
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven". Dit 
bericht vond zijn oorsprong in een circulaire, uitgaande 
van genoemde Boerenleenbank, waarin deze aan verschillende
debiteuren- der Hanzebank van een bepaalde cessie kennis 
geeft. Daaruit is blijkbaar de gevolgtrekking gemaakt, dat
alle vorderingen op debiteuren door de Hanzebank aan de 
Boerenleenbank zouden zijn gecedeerd. Dit is volkomen 
onjuist. Het gaat hier slechts over een gedeelte dier 
vorderingen, welker overdracht tot dekking tegenover de 
Boerenleenbank heeft gediend. Elke transactie dezer bank 
is steeds met een behoorlijke dekking gepaard gegaan. 
Reeds bij de eerste bespreking van de financiering der 
Hanzebank door de Boerenleenbank is uitdrukkelijk 
vastgelegd, dat deze zou geschieden op de basis eener 
behoorlijke dekking, zooals bij dergelijke financiering 
gebruikelijk is. 
De voorstelling is gegeven, dat bij de afdeeling spaarkas 
duizenden kleine luiden hun spaarpenningen bij stukjes en 
beetjes brachten, aangelokt door de hooge rente (5 pCt.) 
en de propaganda voor die spaarkas gemaakt, terwijl 
daaraan de opmerking wordt toegevoegd, dat deze kas intact
zou zijn en de kleine spaarders daarbij geen schade zouden
lijden. 
Ten aanzien hiervan werd door de directie opgemerkt, dat 
de rente niet 5 doch 4 pCt. bedraagt. De spaarbank vormt 
geen afzonderlijke naamlooze vennootschap en maakt één 
geheel uit met het bedrijf der bank, zoodat de inleggers 
op de spaarbank in geen enkele bevoorrechte positie 
verkeeren tegenover de ander crediteuren der bank. Wat 
voor dezen geldt, geldt ook voor de spaarders, n.l. dat 
der crediteuren der bank. Wat voor dezen stand te brengen,
die tevredenstellend zal zijn. 
Waar in enkels berichten de kwestie der fondsen in open 
bewaring is besproken, deelde de directie mede, dat deze 
fondsen volkomen intact zijn en dat niemand zich 
daaromtrent behoeft ongerust te maken. 
Ten slotte werd door de directie nog de volgende 
mededeeling gedaan: Gisteren (Dinsdagmiddag) hadden wij 
een bespreking met de Hoofddirectie van de Algemeene 
Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand te Amsterdam
over de maatregelen, die genomen zouden kunnen worden om 
onze cliëntèle zooveel te helpen als de omstandigheden 
toelaten. De vooruitzichten bij deze bespreking geopend 
achten wij bemoedigend. De hulp die verleend zal worden is
er op gericht de Hanzebank in staat te stellen hare 
relaties ook onder deze omstandigheden den noodigen 
financieelen steun te verleenen en die relaties te 
behouden over haren geheelen werkkring, welke zich, zooals
bekend, uitstrekt over het geheele diocees Den Bosch, het 
geheele diocees Breda en een belangrijk deel van het 
diocees Roermond. Spoedig zullen hieromtrent nadere 
mededeelingen worden gedaan. 
Het verzoek om surseance van betaling is heden door 
Credietvereeniging "De Hanzebank" bij de rechtbank 
ingediend. 

June 20, 1923 CREDIT ASSOCIATION DE HANZEBANK IN 's-
HERTOGENBOSCH
The application for suspension of payments by the 
Hanzebank in 's Hertogenbosch has given rise to numerous 
reports and discussions in the magazines, in which facts 
are mentioned and assumptions are expressed, which are not
always in accordance with the truth.
The management does not consider it feasible and does not 
intend to comment on all inaccuracies that are published, 
but in response to questions posed, it has decided to 
state the following in order to prevent incorrect 
impressions.
A report has circulated in the papers that the Hanzebank 
"sold and transferred everything it has to claim from its 
debtors, both on a current account and on assignment or 
otherwise, and transferred it to the Coöperatieve Centrale
Boerenleenbank in Eindhoven". The message originated in a 
circular issued by the aforementioned Boerenleenbank, in 
which the latter notifies various debtors of the Hanzebank
of a certain assignment, from which the conclusion was 
apparently drawn that all claims against debtors were 
assigned by the Hanzebank to the Boerenleenbank. This is 
completely incorrect. This concerns only a part of the 
claims, the transfer of which served as cover against the 
Boerenleenbank. Every transaction of this bank has always 
been accompanied by a proper cover. Already during the 
first discussion of the financing of the Hanzebank by the 
Boerenleenbank has been expressly laid down that this 
would take place on the basis of e and adequate cover, as 
is customary with such financing.
The representation has been given that at the savings bank
division thousands of small people brought their savings 
bit by bit, attracted by the high interest rate (5%) and 
the propaganda made for that savings bank, while the 
remark is added that this bank is intact. and the small 
savers would not suffer any damage.
With regard to this, the management noted that the 
interest was not 5 but 4%. The savings bank does not 
constitute a separate public limited company and is 
integral to the business of the bank, so that the 
depositors in the savings bank are not in any privileged 
position vis-à-vis the other creditors of the bank. What 
applies to these also applies to savers, viz. that of the 
bank's creditors. What to accomplish for these, which will
be satisfactory.
Where the question of funds in open custody has been 
discussed in a few reports, the management has stated that
these funds are completely intact and that nobody need 
worry about this.
Finally, the management also made the following 
announcement: Yesterday (Tuesday afternoon) we had a 
meeting with the General Management of the General Central
Bank Association for the Middle Class in Amsterdam about 
the measures that could be taken to help our clients as 
much as the allow circumstances. We consider the prospects
opened in this discussion encouraging. The aid that will 
be provided is aimed at enabling the Hanzebank to provide 
its relations with the necessary financial support under 
these circumstances, too, and to maintain those relations 
over its entire sphere of activity, which, as is known, 
extends over the entire diocese of Den Bosch, the entire 
diocese of Breda and an important part of the diocese of 
Roermond. Further announcements about this will be made 
soon.
The request for suspension of payment has been submitted 
to the court today by Credietvereeniging "De Hanzebank".

6 juli 1923  Vergadering van Crediteuren der Hanzebank
Heden deed zich het zeker wel niet vaak voorkomende geval 
voor, dat onze Rechtbank "in raadkamer" vergaderde buiten 
het gerechtsgebouw, in de groote zaal van "Casino" en dat 
daarbij niet minder dan 31000 menschen desverkiezende 
tegenwoordig hadden kunnen zijn. Men voelt hoezeer 
daardoor het vertrouwelijke karakter van "raadkamer" tot 
een bloote formaliteit was geworden en de vergadering 
feitelijk met eene openbare bijeenkomst kwam gelijk te 
staan. Al is het er dan een zonder "Pers" want deze werd 
niet toegelaten. Het betrof de vergadering van crediteuren
der Hanzebank alhier, die door de Rechtbank waren 
opgeroepen om hun meening uit te spreken over het verzoek 
der Hanzebank tot het verkrijgen van surséance van 
betaling. Men moest van een bewijs van toegang als 
crediteur of een machtiging voorzien zijn om tot het 
Casino te worden toegelaten. Gelukkig zijn niet alle 31000
crediteuren opgekomen, want wat er dan had moeten gebeuren
is een moeilijk te beantwoorden vraag! Toch was er een 
kolossale belangstelling. 
De groote Casino-zaal, die bij wat goeden wil tusschen de 
800 en 900 personen kan bevatten, was stampvol en bij het 
huidige zomerweertje heerschte er natuurlijk een haast 
ondraaglijke temperatuur. De crediteuren stonden tot in de
vestibule en buiten op straat. Het was niet mogelijk allen
in de zaal te brengen. 
De Rechtbank nam plaats aan de groene tafel op 't tooneel,
de plaats waar zoo vaak comedie is gespeeld, nmaar waar nu
eens een heel ernstig en tragisch stuk zou worden 
opgevoerd, waarbij de belangen van tienduizenden zijn 
betrokken. 
Daar de president der Rechtbank Mr. P. H. Loeff nog niet 
van zijn ziekte hersteld is werd de vergadering 
gepresideerd door den vice-president Jhr. Mr. C. O. M. van
Nispen tot Sevenaer, terwijl overigens de Rechtbank was 
samengesteld uit de rechters Jhr. Mr. E. A. E. van Meeuwen
en Mr. K. C. J. M. Sassen en Jhr. Mr. B. De Roy van 
Zuidewijn als griffier. 
Verder zag men op het podium achter de tafel der rechters 
de geheele directie van de Hanzebank, de heeren M. 
Verberk, algemeen directeur, H. van Rooij, H. v. d. Velden
en Baümchen, directeuren, alsmede Mr. I. Swane, 
rechtskundig adviseur en Mr. L. van Heijst, procureur. 
Ook waren aanwezig de bestuursleden der Hanzebank. 
Op den voorgrond was de katheder opgesteld van waar de 
verschillende sprekers het woord hadden te voeren. In de 
zaal, waar politie toezicht hield — ook de Commissaris 
zelf, de heer v. Dam was aanwezig — zag men hoofdzakelijk 
menschen van buiten. De Bosschenaren waren op de vingers 
te tellen. Ook waren er eenige dames onder de aanwezigen 
en enkele heeren geestelijken. Om half 10 was de zaal 
reeds circa voor drie kwart gevuld, kwart voor 10 was ze 
beneden geheel volgeloopen en begonnen ook de galerijen 
zich te vullen, terwijl ook de zijgangen zich dicht 
bezetten. De gesties van de Hanzebank werden natuurlijk 
onderling druk besproken en naar wat wij opvingen, zou een
algemeene geest van berusting kunnen geconstateerd worden.
We zullen zien of straks de besprekingen dit zullen 
bevestigen! 
De voorste rijen in de zaal waren gereserveerd voor de 
verschillende advocaten, die zeer talrijk vertegenwoordigd
waren. Er zullen weinig advocaten van onze balie zijn 
weggebleven. 
De President zegt, dat hij de crediteuren gelegenheid zal 
geven om inlichtingen te vragen en het verzoek tot 
verlegenen van surséance te verdedigen of te bestrijden. 
Hij merkt echter op, dat een bestrijding eigenlijk 
betrekkelijk weinig waarde kan hebben, omdat reeds 
vertegenwoordigd zijn in de vergadering bij volmacht 
bedragen van ongeveer 11 millioen, die vóór toekenning van
surseance zijn en ruim 8300 personen, zoodat ruw geschat 
er stellig, om het verzoek te doen afwijzen, aanwezig 
moeten zijn 4000 personen en een bedrag vertegenwoordigend
van zeker f4 millioen. 
Aangezien daarom de kans al zeer gering is, schijnt het 
van niet veel nut in uitvoerige besprekingen te treden. 
Intusschen zal tot zakelijke bestrijding gelegenheid 
worden gegeven. 
Een notaris uit Echt zegt, dat straks een voorstel tot 
reorganisatie zal komen, die in het belang zal zijn van 
bank, aandeelhouders en schuldeischers. Hij stelt voor een
bond op te richten van schuldeischers, om de 
reorganisatieplannen na te gaan. 
De President merkt op, dat dit met het onderwerp niets te 
maken heeft. Het is de rechtbank onverschillig of 
surséance wordt verleend of niet, doch als dat geschiedt 
zal een groote commissie worden benoemd van onpartijdige 
hoogstaande deskundige mannen, die een uitvoerig verslag 
over den toestand zullen uitbrengen. Wenscht men dat 
onderzoek vóór dien tijd, dan moet men tegen de surséance 
stemmen. 
De heer Joelen vraagt voor hoelang de surséance kan 
verleend worden. 
De president: Voor ten hoogste 1½ jaar. 
De heer Joelen: Als tegen surséance gestemd wordt, wat 
gebeurt er dan? 
De president herhaalt dat bij volmacht reeds 10.000 
crediteuren zijn verschenen met een kapitaal van 11 
millioen, zoodat voor afwijzing stellig noodig is f4 
millioen kapitaal, ruim 4000 tegenstemmers die niet 
tegenwoordig zijn. Misschien zal nog een tweede 
vergadering worden gehouden omdat niet allen tegenwoordig 
kunnen zijn. 
De heer Joelen: Maar als het afgewezen wordt? 
De president: Dan wordt faillissement uitgesproken. 
De heer Joelen: Wat vindt u, heeren van de rechtbank, de 
beste weg? 
De president: Een advies kan én mag de rechtbank niet 
geven. 
Op een andere vraag zegt de president, dat bij 
faillissement wel te verwachten is dat er een jaar mee 
heen zal gaan voof de eerste uitdeelingslijst zal worden 
gepubliceerd. 
Een ander spreker zegt dat niet kan besproken worden wat 
men gaarne zou willen bespreken. Kritiek over het beheer 
komt later. Thans is het beste voor surseance te stemmen. 
Te Nijmegen is een combinatie, die nooit credietnemer was,
en deze heeft daags voor de kantoren gesloten werden f2600
gedeponeerd, met een bepaalde bestemming om te 
remitteeren. Wel heeft de bank het geld ontvangen, doch 
remise heeft niet plaats gehad. Onderzocht moet worden in 
hoeverre die handelwijze een rechtmatige daad was. 
De President: U kunt uw rechten niet reserveeren ten 
aanzien van de stemming; die is onvoorwaardelijk. Om den 
waren toestand van den boedel te kennen is er geen betere 
manier dan de benoeming der commissie die bij surséance 
wordt benoemd. Dat worden deskundigen van den eersten 
rang. Zij zullen het meest absolute beeld kunnen geven van
den toestand. Als zij meenen, dat wat zij vinden, 
aarleiding moet geven tot optreden van den Officier van 
Justitie, dan kan men zeker zijn dat dit gebeuren zal. 
(Applaus.) 
De heer Hendriks uit Nijmegen is voor surséance van 
betaling, want we kunnen niet anders. Het is het eenige 
middel om de gelden van den spaarzamen middenstand te 
redden. We zouden het kunnen bestrijden of het 
stemmenaantal dat bij volmacht is gegeven, verkregen is 
langs wettigen weg. 
Toen de kantoren voor den geld- en effectenhandel weer 
geopend waren, is gezegd: als u niet voor surséance bent, 
dan bent u voor faillissement. Op het platteland heeft men
stemmen gewonnen (applaus). Wij stellen vertrouwen in de 
Nederlandsche rechters. Dat zal niet misplaatst zijn. Het 
zal niet gaan als onder een bestuur, dat als het ware 
nooit rekening en verantwoording heeft gedaan. (Applaus en
hoera's.) 
De president waarschuwt, dat hij geen teekenen van goed- 
of afkeuring zal toestaan, daar hij anders de zaal zal 
laten ontruimen. 
De heer Hendriks: Al zijn de stemmen tevoren niet 
rechtvaardig gekregen, het verandert er niets aan. Het zou
echter wel eens kunnen blijken aan de Rechtbank, dat deze 
stemmen niet rechtmatig zijn verkregen. Laten wij dat aan 
haar over! 
Als de surséance verleend zal worden, hoopt spr. dat deze 
niet zal gerekt worden tot den wettelijken termijn, dat de
Rechtbank intriges om bepaalde maatregelen te nemen, 
onmogelijk te maken, zal verhinderen en zoo spoedig 
mogelijk de namen der bewindvoerders zal mededeelen. 
Hij doet een beroep op de Rechtbank voor de arme 
spaarders, die de slachtoffers zijn van de speculatiezucht
van enkelen en het slechte toezicht. (Applaus.) 
Notaris Verheggen uit Blerick komt op tegen die 
insinuaties als zouden de volmachten verkregen zijn op 
unfaire manier. Hij is zelf lasthebber. Hij heeft de 
volmachten gekregen uit vrijen wil. 
Een ons onbekend spreker merkt op, dat zijn stem voor 
surséance niet mag worden geinterpreteerd als een motie 
van vertrouwen in de directie. Spr. vraagt aan de directie
of deze zich ook zal reorganiseeren. 
De heer Verberk weigert daarop te antwoorden. 
De President meent dat het bestuur van de Hanzebank 
uiterst sober is geweest in zijn inlichting. Hij zegt dat 
die vraag thans wel zou kunnen worden beantwoord. 
U staat sterk omdat u veel stemmen hebt: als dat niet het 
geval was, zou uw houding wel andere zijn.
De heer Verberk zegt ten volle te zullen medewerken aan 
reorganisatie in bet belang van de bank en de crediteuren.
Dezelfde spreker van zooeven zegt dat de concurrente 
schuldeischers benadeeld zijn door de verpanding ten 
behoeve van de Boerenleenbank. Een andere grief is dat 't 
vorige jaar dividend is uitgekeerd, vermoedelijk uit de 
middelen van de concurrente schuldeischers. Dit zijn 
redenen waarom men niet sympathiek staat tegenover de 
directie. Daarom had hij gaarne gezien de toezegging dat 
de directie zich zou reorganiseren. 
Prof. Vo1mer vraagt aan de directie of misschien de 
reorganisatieplannen in zoodanig stadium verkeeren dat 
geen mededeeling kon worden gedaan en of het bestuur 
bereid zou zijn plaats te maken voor anderen, als dit in 
het belang der reorganisatie noodig is. De heer Verberk 
zegt, dat vaststaat dat kapitaalsvernieuwing moet plaats 
hebben om het bedrijf te kunnen voortzetten. De wijze 
waarop is nog niet precies aan te geven, doch de 
medewerking der crediteuren is daarvoor op de eerste 
plaats noodzakelijk. 
Het zou kunnen geschieden door omzetting van een gedeelte 
der vorderingen in gewoon en in ??iekapitaal. 
Voorzichtigheidshalve willen we nog geen percentage 
noemen, doch wij vertrouwen dat het grootste deel uwer 
vorderingen als zoodanig intact zal kunnen blijven. Er is 
een onderzoek ingesteld door deskundigen, die de volgende 
verklaring hebben afgelegd, onderteekend door Prof. Volmer
en de accountants W. J. Hartmann en P. Klijnveld. 
Ordergeteekenden hebben zich op verzoek van de Directie 
der Credietvereeniging "de Hanzebank" de vraag gesteld of 
het mogelijk zal zijn eene reorganisatie van het bedrijf 
der Vereeniging op rendabele basis tot stand te brengen. 
Zich steunende op de hun voorgelegde bescheiden zijn zij 
tot de overtuiging gekomen, dat de mogelijkheid gegeven is
tot nagenoeg onmiddellijke voortzetting van het bedrijf en
tot geleidelijke ten gelde making van dat deel van het 
actief, dat daarvoor naar aard en wezen moet worden 
bestemd, te komen, indien voor die reorganisatie op de 
medewerking van alle belanghebbenden zal kunnen worden 
gerekend.
Alvorens een definitief project voor te leggen, zal het 
noodig zijn, dat zij zich van de innerlijke waarde der 
verschillende activa nog door eigen onderzoek een 
nauwkeurig beeld vormen. Dit onderzoek zou trouwens ook 
noodig zijn tot het verwerven van de medewerking buiten de
bestaande crediteuren om, die voor het slagen van ieder 
reorganisatieplan conditio sine qua non is. 
Ondergeteekenden mogen niet verzwijgen, dat, naar hunne 
overtuiging, snelle reorganisatie een middel is om 
crediteuren voor groote en onnoodige verliezen te 
behoeden. 
Prof. Vö1mer zegt, dat de directeur niet op zijn vraag 
geantwoord heeft. Echter heeft de directie hem verklaard: 
Na iedere reconstructie zal natuurlijk een nieuw bestuur 
gekozen moeten worden en daarin zullen de crediteuren 
volkomen vrij zijn. 
Een der aanwezigen vraagt of er statuten van de Hanzebank 
bestaan. 
De president antwoordt bevestigend. 
De vorige spreker had het beter gevonden, dat ieder 
spaarder zoo'n boekje had gekregen. Hij heeft er dikwijls 
vergeefs om gevraagd. 
De heer Philipsen(?) wijst op de onzinnige verhalen, die 
de ronde doen over de directie. Spr. vraagt of als 't waar
is dat de centrale directeur tevens agent is van een 
groote Levensverzekering-Mij., als het waar is dat een der
leden van den Raad van Toezicht reeds decharge heeft 
gekregen zonder dat de crediteuren dit weten, of het niet 
vreemd is dat dan den centralen directeur gevraagd wordt 
om tc blijven ook bij de reorganisatie. Spr. spreekt de 
wenschelijkheid uit, dat bij de keuze van deskundigen, 
personen zullen gekozen worden, die zich niet beinvloeden 
laten. 
De president antwoordt dat eerste klasse menschen, naast 
de juristen, in de commissie zullen komen, die allen 
buiten de directie staan en haar zelfs vreemd zijn. Als 
blijken mocht dat praktijken zijn gepleegd die strafbaar 
zijn, dan zal de directie de gevolgen daarvan hebben te 
dragen. 
De heer v. d. Ven had verwacht van de directie bij het 
begin van de vergadering een uiteenzetting van den 
toestand te zullen hooren. Nu weet men niets dan hoeveel 
personen er vóór surséance zijn. Als men nu zijn stem 
uitbrengt, is dat van geen beteekenis, omdat de directie 
geen mededeelingen gedaan heeft van den stand van de bank.
Spr. vraagt welke zijn de grootste credieten die de bank 
verleend heeft. 
Mr. van Heijst, procureur der bank, zegt dat de bank zich 
niet verplicht acht eenigen debiteur te noemen. Waar de 
faillissementswet geen overlegging van een lijst van 
debiteuren eischt, daar is het nu ook niet wensohelijk die
te noemen, dat zou de onrust slechts vergrooten. De 
directeur is echter gaarne bereid een overzicht tc geven 
van den toestand. 
De president erkent, dat niet behoeft te worden overgelegd
een staat van debiteuren. Hij laat daar, of het een 
behoorlijke houding is, aangezien men reeds zooveel 
stemmen vóór heeft. Hij meent, dat de crediteuren er wel 
recht op hebben, maar gedwongen kan de bank niet worden. 
De heer v. d. Ven verwachtte wel, dat er geen namen 
genoemd zouden worden. Spr. vraagt hoe groot het bedrag 
der debiteuren is en wat ervan dubieus is. 
De heer Verberk geeft hierna een nadere toelichting op den
staat van activa en passiva. 

ACTIEF. 
Kas ... f631.926.09 
vertegtnwoordigt de aanwezige kasgelden bij Hoofdkantoor, 
Bijbanken en Correspondentschappen per 31 Mei 1923. 
Vreemd geld ... f19.926.26 bestaande uit 10 soorten 
vreemde valuta's met eene waarde per 31 Mei 1923 van 
genoemd bedrag. 
Coupons ... f49.648.80 
Effecten ... f2.137.078.66 waarvan incourant f992.601.66 
met eene getaxeerde waarde van f365.000.— bestaande uit 
aandeelen en obligaties in binnen- en buitenlandsche 
ondernemingen. De rest ad f1.144.477.— is courant en 
bestaat uit prima fondsen. Gedisconteerde accepten ... 
f86.341.49 door ons gekochte wissels van onze cliënten 
door hen op hunne afnemers getrokken.
Bankiers ... f894.965.16 
Prolongatie- en beleeningsrekening en voorschot op fondsen
f679.381.47; ongedekt, uit hoofde van voor ons 
geïncasseerde wissels f215.583.69. 
Gebouwen ... f1.015.930.74 
Dit is de boekwaarde, d.i. aanschaffingswaarde verminderd 
met afschrijvingen. De afschrijvingen bedroegen 5% p. j., 
over 1921 en 1922 3%. 
Inrichting ... f22.47.11½
bestaande uit safe-inrichting, bandkasten, meubilair enz. 
De afschrijvingen hebben geregeld 10% bedrage. 
Vorderingen ... f35.024.916.29 tegen effecten-onderpand 
f3.500.000, verdeeld over 724 rekeningen. 
Handelsdebiteuren (2775) f31.500.000. 

PASSIEF. 
Bankiers ... f10.021.892.80 
Iedereen weet, dat een bank in de gelegenheid moet zijn 
haar papier (promessen en wissels) te kunnen 
verdisconteeren, om hare kaspositie zoo noodig te kunnen 
versterken. Waar wij ons papier bij de Nederlandsche Bank 
niet voldoende konden onderbrengen, zooals bekend, hebben 
wij met de Boerenleenbank te dezer zake een overeenkomst 
aangegaan. Ook hebben wij bij haar beleeningen gesloten op
onderpand van courante en incourante fondsen. Het is 
duidelijk, waar de Boerenleenbank ons belangrijk crediet 
verleende, dat wij voor ruime en solide dekking moesten 
zorgdragen, zooals dat toch bij de Nederlandsche Bank en 
iedere andere bank het geval is. De dekking bestaat voor 
ongeveer de helft van het saldo uit fondsen-onderpand. 
Overeenkomstig de algemeen gebruikelijke en ook door de 
Boerenleenbank toegepaste rekening-courant-voorwaarden 
strekken alle van ons onder hare berusting zijnde waarden 
tot zekerheid van onze verplichtingen tegenover haar. De 
aanzienlijkheid van het bedrag en de verdere financiering 
gaven aanleiding om de afspraken nader in eene acte vast 
te leggen. Bij ons is geen enkele bankier aangesloten, die
niet volledig gedekt is. 
Van deze f10.021.892.80 zijn ongedekt voor een bedrag van 
f287.198.54 wegens  geïncasseerde wissels en 
buitenlandsche bankiers wegens getrokken cheques. 
Crediteuren ... f6.385.452.88 
4114 Crediteuren in rekening-courant. 
Spaarbank ... f6.972.929.06'½ 
Verdeeld over pl.m. 17.000 boekjes. 
Deposito opgenomen geld ... f10.855.884.23½: aantal 
deponenteo 6613. Hiervan gedekt voornamelijk ten behoeve 
van publiekrechtelijke lichamen een bedrag van f301.300.— 
door courante fondsen
Pensioenfonds ... f154.259.03½ 
de vordering van het Pensioenfonds is gedekt door courante
fondsen tot een bedrag van f30.000.— en voor de rest door 
credietpromessen. Het Pensioenfonds is een afzonderlijke 
Stichting, geregeld bij reglement. 
Te betalen coupons ... f39.467.37½ 
Bij ons betaalbare coupons. Te beschouwen als crediteuren.
Te betalen dividend ... f30.691.66 
Onafgehaalde dividenden. Te beschouwen als crediteuren. 
Herdisconto's ... f160.000 
Bij de Nederlandsche Bank in herdisconto gegeven papier. 

Spr. kan zich indenken dat men door deze toelichting niet 
bevredigd is en dat men iets zal willen weten over de 35 
millioen debiteuren. 
Spr. zegt, dat het uiterst moeilijk is, zelfs voor 
accountants, de te lijden verliezen en de risico's te 
bepalen. 
Spr. kan echter verklaren dat de geleden en te lijden 
verliezen, die waarschijnlijk zullen ontstaan, sommige met
zekerheid, afhankelijk van den malaisetoestand, zullen 
kunnen worden opgevangen door het bestaande kapitaal en 
reserve. Er zijn risico's die al of niet tot verlies 
kunnen doen lijden, niemand kan dat zeggen. Noodig is 
vernieuwing van aandeelenkapitaal, waarvoor spr. aller 
medewerking inroept. 
Voor de terugbetalingen zal een soort blokkeering worden 
toegepast, maar zoo dat men in de noodige behoefte kan 
voorzien. Niet dus, dat men bij heropening der deuren 
ineens alles zal kunnen terugkrijgen. 
Het kapitaal bedraagt f4.235.000, de reserve ongeveer 
f700.000. De winst over 1922 heeft bedragen, na 
afschrijving van f37000 op gebouwen enz., f169.000. 
De heer v. d. Ven vraagt tot welk bedrag cessie is 
verleend aan de Boerenleenbank. Mr. v. Heijst vindt het 
niet in het algemeen belang daarop te antwoorden. Om de 
nieuwsgierigheid te bevredigen mag het algemeen belang 
niet worden opgeofferd. 
De heer Teurlings constateert dat elke verklaring van de 
Hanzebank door de vergadering moet afgedwongen worden. Het
was ons veel aangenamer geweest als bij het begin van de 
vergadering de directie datgene had gezegd wat zij nu 
heeft gedaan. Nu is zij nog zeer spaarzaam. Er is 
geschreven, dat volgens verklaring der directie de 
verliezen vooral geleden worden op 5 groote debiteuren. 
Spr. vraagt hoe groot de boekwaarde is van die 5 
vorderingen en tot welk procent die safe zijn. 
De heer Verberk zegt, dat het in zijn bedoeling had 
gelegen, van meet af aan de inlichtingen te geven, die nu 
met stukken en brokken zijn gegeven, doch eerst is 
gevraagd wie inlichtingen wenschte. 
Het is niet juist, dat de directie heeft verklaard dat de 
verliezen geleden worden op 5 groote debiteuren. Dat 
blijft voor rekening voor degenen die het schreven. Er is 
ook geen sprake van. De risico's loopen minstens over 120 
zaken van den middenstand en daarnaast ook over eenige 
groote zaken. 
Alleen in de coöperaties van den middenstand is bijna 1 
millioen verlies geleden. 
De verliezen loopen over de geheele groep van den 
middenstand, alle bedrijven die ons Zuiden rijk is. 
De heer Teurlings zegt, dat als de directie werkelijk de 
bedoeling had met den stand van zaken voor den dag te 
komen, zij dat eerst had moeten doen. Spr. vraagt van 
welken datum de overeenkomst met de Boerenleenbank is. 
De heer Verberk zegt, dat slechts enkele vorderingen aan 
de Boerenleenbank zijn verpand. Spr. heeft reeds gezegd 
dat de helft van de 10 millioen voor bankiers is gedekt 
door fondsen, de rest door cedeering van vorderingen. 
De heer Teurlings vraagt of door die cessie niet de 
overige crediteuren in ongunstiger positie zijn gekomen 
ten voordeele van de Boerenleenbank. 
Op deze vraag wordt niet geantwoord. 
De President zegt dat dit uit het rapport der commissie, 
die bij de verleening van surséance zal benoemd worden, 
kan blijken. Men staat nu echter voor het feit, dat de 
Hanzebank zich reeds voorzien heeft van zooveel 
volmachten, dat toch wel surséance zal verleend worden. 
Spr. betreurt dat vorige spr. op zijn vragen geen antwoord
kan krijgen. 
De heer Verberk verklaart, dat als hij het bedrag der 
Boerenleenbank niet noemt, dit niet geschiedt in het 
belang van de Hanzebank doch in het algemeen belang. 
De president zegt, dat die cijfers toch spoedig zullen 
openbaar gemaakt worden, daar de surséance wel niet voor 
langen tijd zal verleend worden. Welk bezwaar kan er dus 
zijn de cijfers te noemen? 
De heer Verberk noemt als datum van de acte 22 Dec. 1922. 
Het was vaststelling van een bestaanden toestand. 
(Veel van wat er op 't tooneel gezegd wordt, is in de zaal
niet te verstaan). 
De President zegt, dat 't gaat over faillissement of over 
tijdelijk uitstel van betaling. In laatstgenoemd geval 
krijgt men een stel deskundigen en bewindvoerders, die 
boven alle verdenking zullen staan. 
De heer Verberk herhaalt nog eens zijn .verklaring, die 
hij in zijn uitvoerige toelichting heeft gegeven op het 
hoofd "bankiers". De relatie met de Boerenleenbank is een 
relatie van jaren terug. De verhouding heeft reeds jaren 
bestaan. Daarom bestonden er afspraken van jaren terug en 
die zijn nader in en acte vastgelegd, in stukken, die 
juridisch juist zijn. 
Is dat niet in het nadeel der crediteuren geweest? Neen. 
De Boerenleenbank had recht op behoorijke dekking, en zij 
is gedekt, zoodat er voor de aangeslotenen bij de 
Boerenleenbank geen risico en evenmin voor de crediteuren.
Wij krijgen van de Boerenleenbank terug, wat zij over 
heeft van de gegeven onderpanden. 
De heer Teurlings vraagt of de Boerenleenbank vóór 22 Dec.
1922 ook gedekt was. 
De heer Verberk antwoordt bevestigend. 
Mr. Swane zegt, dat de vordering van de Boerenleenbank 
altijd meer dan gedekt is geweest. De indruk alsof zij in 
December 1922 plotseling van concurrent preferent 
crediteur zou zijn geworden, is niet juist. Zij was altijd
ruimschoots gedekt. 
De heer Dubois zegt: Er bestaat sedert jaren 'n relatie 
tusschen beide banken en de Boerenleenbank heeft nooit 
eenige transactie gedaan voor een voldoende dekking 
aanwezig was. Toen einde vorig jaar de Hanzebank over meer
geld wilde beschikken, heeft de Boerenleenbank groote 
voorzichtigheid in acht genomen en is tot vcrstrekking van
geld besloten, terwijl de dekking in de acte is 
vastgelegd. De zaak is dus volkomen in orde. 
Nadat de Boerenleenbank haar vorderingen heeft betaald, 
komt het surplus natuurlijk in den boedel der Hanzebank. 
(Gelach). 
De vergadering moet niet den indruk hebben, dat het heele 
bedrag van 10 millioen een vordering van de Boerenleenbank
is. Het is er slechts een gedeelte van. 
De President: Noemt u een bedrag. 
De heer Dubois: Het scheelt eenige millioenen. 
De President: Wil u de vraag beantwoorden? 
De heer Dubois stelt zich op het standpunt dat het 
algemeen belang vordert geern juist cijfer te noemen. 
De heer Teurlings stelt op grond van de mededeelingen van 
een lid van het bestuur van den Boerenleenbank vast, dat 
het bedrag dat de Boerenleenbank te vorderen heeft van de 
Hanzebank gedekt is en dat er een surplus is. Geeft bij 
het contract van 22 Dec. '22 de boekwaarde een grooter 
surplus aan dan de eerste? 
De heer Dubois zegt, dat het vanzelf spreekt dat een 
bankier geen geld geeft zonder behoorlijke dekking. Daar 
op het einde van het jaar 1922 weer geld werd afgegeven 
was ook het surplus grooter. 
De positie van de crediteuren is precies dezelfde geweest.
De President: Is, zooals de heer Teurlings vraagt, het 
surplus abnormaal hoog geweest? 
De heer Dubois kan er niet op antwoorden. 
De heer Verberk zegt, dat de dekking altijd ongeveer 30 
tot 40% was, boven het verschafte bedrag. 
De President zegt toe, dat de commissie al de gestelde 
vagen onder de oogen zal zien. Een der andere aanwezigen 
vindt de beantwoording van de vragen van den heer 
Teurlings absoluut onvoldoende. Hij vindt de directie van 
de Hanzebank en de sprekers van de Boerenleenbank een 
keurige combinatie van woordvoerders. Men weet nu nog 
niets. De Boerenleenbank had natuurlijk recht op dekking. 
De directeur der Hanzebank heeft gezegd, dat de Ned. Bank 
einde vorig jaar geweigerd heeft papier van de Hanzebank 
in portefeuille te nemen toen stond dus voor de Ned. Bank 
vast dat de Hanzebank niet betrouwbaar was. Toen is de 
Hanzebank naar de Boerenleenbank gegaan om geld en 
daarvoor is natuurlijk dekking gevorderd. Spr., die 
accountant is in Nijmegen, noemt een geval van cessie, een
vordering van f26000 op iemand, die in debet stond. Hij 
hecht dus niet zooveel aan die gecedeerde vorderingen. 
De fout is dat de Hanzebank al wel langer geweten heeft 
dat de zaak niet in orde was en toch heeft doorgesparteld.
Te onderzoeken is of zij daar het recht toe had en of in 
die periode niet een crediteur bevoordeeld is ten koste 
van anderen. Echter spr. meent, dat de te benoemen 
commissie, waarin hij alle vertrouwen stelt, dat zal 
hebben te beantwoorden. 
De heer Verberk spreekt de beweringen van vorigen spr. 
tegen. De Ned. Bank is wel degelijk met de herdisconto 
voortgegaan en heeft die zelfs verhoogd. Spr. wacht met 
vertrouwen het rapport der commissie af. 
De President vraagt, wie tegen verleening van voorloopige 
surséance is, op te staan en zij, die staan, de hand op tc
steken. Wordt de voorlocpige surséance verleend dan kan 
nog zeer goed faillissement volgen. 
Slechts een 6-tal personen verklaarden zich tegen. 
Daarna werd de zaal ontruimd en begon de tweede 
vergadering.

DE TWEEDE VERGADERING. 
Om 10 minuten voor half 1 begon de tweede vergadering. De 
zaal was nu weder beneden geheel gevuld. De galerijen 
waren ditmaal ledig. Ook nu waren de aanwezigen wederom 
meest personen van buiten de stad. 
Het eerst kreeg het woord de heer Verberk. Hij zeide dat 
men lang zou kunnen uitwijden over de oorzaken, die de 
Hanzebank er toe gebracht hebben surséance aan te vragen. 
Hoofdoorzaak echter is de geweldige crisis, ontstaan door 
de economische inzinking, terwijl de Hanzebank juist zijn 
cliëntele heeft in het industrieele Zuiden des lands, waar
de malaise het meest gevoeld wordt. Een andere oorzaak is 
de terugtrekking van gelden door crediteuren, omdat zij 
wegens de tijdsomstandigheden meer geld noodig hadden. Ook
uit vrees en angst zijn gelden teruggenomen. Daarom was de
Hanzebank verplicht den onaangenamen stap te doen voor 
voorloopige surséance van betaling. Er is veel onwaars 
over de Hanzebank geschreven. Spr. zal daarop niet ingaan.
Het rapport der deskundigen zal daarop straks het antwoord
geven. 
Daarna gaf de heer Verberk dezelfde toelichting op den 
staat van activa en passiva, als in de eerste vergadering 
gegeven. Daarbij lichtte hij nog eens toe, dat de 
Boerenleenbank steeds met een ruim surplus is gedekt 
geweest en dat dit surplus ook bestond toen bij acte van 
22 Dec. 1922 de reeds sedert jaren bestaande toestand werd
vastgelegd. Met nadruk verzekerde spr. dat de crediteuren 
daardoor niet benadeeld zijn geworden en anderzijds dat de
clientèle der Boerenleenbank niet de minste risico loopt. 
Men begrijpt dat in het actief van 40 millioen andere 
dingen verscholen zijn, n.l. in den vorm van verliezen en 
risico. Zelfs voor de meest deskundigen is 't onmogelijk 
in dezen tijd van economische crisis op te geven de juiste
bedragen van verliezen of risico's. De geleden verliezen 
en volgens ons te lijden verliezen zouden kunnen 
opgevangen worden door bestaand kapitaal en reserve (samen
ongeveer f5 millloen). In het bedrijf blijven echter 
risico's over en hoe groot die zijn, is niet te zeggen. 
Wel kan spr. verklaren dat ze beperkt zijn en in 
verhouding tot het bedrag der crediteuren zelfs zeer 
beperkt. Vooral legt spr. den nadruk op de uitdrukking "in
verhouding". Men moet dus in zijn conclusie niet te ver 
gaan. Er zal vernieuwing van kapitaal moeten komen. 
Daarvoor is men in do eerste plaats genoodzaakt een beroep
te doen op de crediteuren. Hun medewerking is gewenscht en
noodzakelijk. Zij kan geschieden in omzetting van een 
gedeelte der vorderingen in gewoon of garantiekapitaal. De
bank vertrouwt dat het grootste deel der vorderingen als 
zoodanig in tact zal kunnen blijven. In dat verband deed 
spr. mededeeling van de bekende verklaring van Prof. 
Volmer c.s. 
Door reorganisatie hoopt men te komen, verklaart spr., tot
volledige voldoening van crediteuren. Er zal moeten komen 
een nieuwe, soliede gereconstrueerde zaak en we hopen en 
vertrouwen voor crediteuren de meest bevredigende 
oplossing te vinden. Wat de vorderingen betreft zal een 
zeker percentage onmiddellijk bij heropening der bank 
kunnen worden terugbetaald en de rest over eenigen 
langeren tijd. 
Op een vraag van Jhr. Mr. v. Meeuwen zegt spr. nog, dat de
vorderingen zullen kunuen worden afgedaan gedeeltelijk in 
contanten en gedeeltelijk in een andere vorm van deelname.
Een der sprekers bracht een particulier geval naar voren, 
doch de president verklaarde, dat voor behandeling daarvan
het hier de plaats niet is. De spr. kan bij verleening van
surséance zijn belangen voordragen bij de bewindvoerders 
die benoemd zullen worden. 
De heer Boskamp verklaarde voor de surséance te zijn. 
De President vindt het niet noodig, dat crediteuren dat 
komen vertellen. 
Een derde spreker brengt ook weer een particulier geval 
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UIT STAD EN PROVINCIE
De Hanzebank wordt morgen failliet verklaard.
Wij publiceeren heden uitvoerig het zeer merkwaardige rapport der 
deskundigen i.z. de surséance der Hanzebank.
De schuldvergelijkingen bij de Hanzebank voor de Arnhemsche Rechtbank.

Rapport Deskundigen Hanzebank Den Bosch
Rechtsgeldigheid cessies aan de Boerenleenbank ad 9½ miljoen in twijfel 
getrokken; f900.000 komen eventueel voor compensatie in aanmerking.
De Directeur heeft een contract, waarbij hem bij faillissement 10 jaar 
salaris in eens moet worden uitbetaald d.i. 1½ ton! 
De hoofdoorzaak der catastrophe is het beheerbeleid, de tweede oorzaak 
pas de crisis.
Er werd nog dividend uitgekeerd, toen het kapitaal reeds verloren was.
Een bankbediende speculeerde met bankgeld en verloor 3½ ton!
Verzwijging accountants-rapport, knoeierijen met speculaties.
   In aansluiting op ons uittreksel uit het rapport der deskundigen t.z. 
de surséance der Hanzebank, dat we gisteren reeds publiceerden, laten we 
wegens de grote belangstelling voor deze zaak in onzen lezerskring, het 
rapport hier grootendeels volgen.

Standpunt deskundigen t.o. van bepaalde gevallen.
   Met betrekking tot eenige aangetroffen cessies van vorderingen der 
Hanzebank aan de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, tot 
een totaalbedrag van ca f9.500.000, is door deskundigen besloten om, 
niettegenstaande er naar hunne overtuiging gegronde aanleiding bestaat 
daarvan de regelmatigheid en rechtsgeldigheid te bestrijden, deze ten 
aanzien van hun arbeid als vast staande aan te nemen, zoolang geen 
uitspraak in rechte is verkregen, waarbij deze cessies nietig worden 
verklaard. Voorzoover na 16 Juni 1923 door derden cessies hebben plaats 
gehad (pl.m. f900.000 die kunnen leiden tot compensatie van vorderingen 
op debiteuren met schulden aan crediteuren, hebben deskundigen, na 
overleg met de bewindvoerders, gemeend deze cessies buiten beschouwing te
kunnen laten).
   Ten aanzien van de fondsen in de safe aanwezig of onder berusting van 
derden en niet dienende tot zekerheid van door de Bank geleende gelden, 
hebben deskundigen zich bij het verzamelen van de bouwstoffen voor het 
nog uit te brengen tweede deel van het rapport op het standpunt gesteld, 
dat deze fondsen, voorzoover de betrokken rekening zulks toeliet, dan wel
na aanzuivering van het debetsaldo aan de eigenaars dienen te worden 
teruggegeven. Hetzelfde is bepaald ten aanzien van aanwezig bevonden 
incasso’s, coupons en verdere waarden, voorzoover het eigendomsrecht van 
de betrokken rekeningshouders zoude kunnen worden vastgesteld.
   Door deskundigen is wel rekening gehouden met de verplichtingen voor 
de Hanzebank voortvloeiende uit een d.d. 24 Mei 1921 met de directeur M. 
Verberk gesloten contract.
   Bedoeld contract regelt onder meer het pensioen van genoemden 
directeur of zijne rechtverkrijgenden ingeval van ontslag of overlijden 
en zulks op zoodanige wijze, dat deze directeur door een eventueel uit te
spreken faillissement een aanzienlijke vordering uit hoofde van salaris 
op de Bank zal kunnen doen gelden.
   Geen rekening werd gehouden met een van de rechtskundige adviseurs de 
Hanzebank geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voorschot ad f40.000 
door deze adviseurs op 20 Juni 1923 in verband met de door hem behandelde
aanvrage tot verlenging van voorloopige surséance van betaling opgenomen.

Verificatie staat baten en schulden.
   De deskundigen wenschen dan ook ten opzichte van de door de Hanzebank 
bij de rechtbank ingediende staat van baten en schulden volstaan met te 
vermelden, dat deze ten deele onjuist of onvolledig is opgemaakt.
   Zij zijn gereed gekomen met hunne beoordeling der op de onderscheidene
activa der Hanzebank te lijden verliezen of te verrichten afschrijvingen.
   Van deze verliezen en afschrijvingen kan het volgende overzicht worden
samengesteld:
Verliezen en geschatte verliezen op debiteuren f    14.017.000.-
Verliezen op effecten -       129.000.-
Verlies op deelname Intern. Transito Handel Mij e.a.-1.040.000.-
Afschrijvingen gebouwen -       390.000.-
Idem, safe-inrichtingen, meubilair en inventarissen-   170.000.-
Id. kantoorbenoodigdheden -        20.000.-

f    15.796.000.-
   Dit verlies kan voor het navolgende bedrag worden gedekt met behulp 
van:
Gewoon aandeelenkapitaal f     3.864.150.-
Pref. aandeelenkapitaal -       381.500.-
Reservefonds -        48.485.68
Pensioenfonds -       108.909.09
Dividendreserve -        24.963.37
Extra Reservefonds -       420.000.-
Onverdeelde winst 1921 -         30309.96
verjaarde dividenden -           755.23
Winstsaldo vóór afschrijving van 1 Jan. 1922 tot en met 10 Juli 1923

-       110.432.33
f     4.962.235.61

   In afwijking van den door de Hanzebank overlegde staat, blijkens welke
een overschot boven de schulden was te constateeren van f5.482.633 vinden
de deskundigen met wegcijfering van het geheele gewone en preferente 
aandeelkapitaal, reserves, pensioenfonds en winstsaldi, als uitkomst een 
deficit ten bedrage van f10.834.364.39.

De oorzaken der verliezen.
   De oorzaken der geleden verliezen zijn naar het oordeel van 
deskundigen in de eerste plaats en in sterke mate te wijten aan het 
beheersbeleid en eerst in de tweede plaats aan den algemeen geldenden 
crisis.
   A. Fouten in het beheers-beleid.
   1. Onjuiste politiek ten aanzien van de balansen per 31 December 1020 
en 1921, voorzoover als gevolg daarvan fictieve winsten zijn uitgekeerd.
   2. Onoordeelkundige credietverleening.
   3. Verliezen uit speculatie in fondsen en vreemde valuta, en een ander
in strijd met het bepaalde in art. 1 der statuten.
   4. Verlies op eene participatie in de omstreeks Januari 1920 
opgerichte Handelsonderneming Internationale Handel Maatschappij, welke 
onderneming zich bezig hield met den import van goederen uit Duitschland.
   B. Conjunctuurverliezen
   C. Verlies bij eventuele realisatie van bedrijfsactiva der Hanzebank 
als gebouwen, terreinen, safe-inrichtingen, meubilair en 
kantoorinventarissen.
   D. Af te schrijven op gebouwen en terreinen
   E. Idem op safe-inrichtingen, meubilair, kantoorinventarissen.

A. 1. Onjuiste politiek der balansen
   In het begin van 1921 was het den ingewijden duidelijk dat reeds 
zoodanige verliezen waren te duchten dat een belangrijk deel van het 
aandeelenkapitaal als verloren was te beschouwen. Blijkens de notulen 
werd het toen in eene vergadering van het bestuur onverantwoordelijk 
genoemd tot verdere uitkeering dan de reeds als interim-dividend 
gedeclareerde 3% over te gaan.
   Desondanks besloot het bestuur vermeld 6% dividend uit te keeren en 
werd slechts een bedrag van f150.00(0) wegens noodzakelijke afschrijving 
en reserveering terzijde gesteld.
   Het jaarverslag van het bestuur over het jaar 1921 is gedateerd 3 Juli
1922. In de vergadering van 28 Juni 1922 wijst, blijkens de notulen, de 
accountant der Hanzebank erop, dat het kapitaal als verloren moet worden 
beschouwd en dat de balans misleidend is omdat van de geleden verliezen 
niet voldoende blijkt. Na vertrek van den accountant besluit het bestuur 
toch tot het uitkeeren van een slotdividend ad 2%.
   Bij de winstverdeeling over 1921 is “wegens noodzakelijke afschrijving
en reserveering” een bedrag van f140.000 terzijde gesteld.
   Het is den deskundigen gebleken, dat, nog afgezien van de geheele 
onvoldoende afschrijving in bovengenoemde winstcijfers begrepen zijn 
“koerswinsten”, welke slechts konden worden becijferd door sommige 
actiefposten hoger te waarderen dan toelaatbaar moet worden geacht.
   Bovenstaande verklaring van den accountant, waarbij deze er op wijst, 
dat het kapitaal verloren is en de balans misleidend moet worden genoemd,
sluit niet aan bij de in het gepubliceerde jaarverslag over 1921 
voorkomende accountantsverklaring.
   Zooals uit de verklaring blijkt wordt met geen enkel woord noch van 
het verloren zijn van het kapitaal, noch van de misleidende balans 
melding gemaakt.
   In het niet voor het publicatie bestemde rapport van den accountant 
d.d. 13 Mei 1922, dus vóór publicatie van de balans per 31 December 1921,
komt deze tot de volgende conclusies:
   “Het is voor ons niet aangenaam aan het voorafgaande eenige conclusies
te moeten verbinden, welke niet gunstig zijn wat betreft het verleenen en
controleeren der credieten. 
   Er is geen rekening gehouden, althans niet voldoende, met onze 
waarschuwingen en adviezen.
   We hebben de aandacht er op gevestigd, dat in de jaren, toen het geld 
naar de bank stroomde, niet voldoende aandacht werd geschonken aan de 
liquiditeits-positie uwer instelling.
   Nu juist twee jaar geleden hebben wij in het toen uitgebrachte 
crediet-rapport de credietverleening en de controle op de credieten 
streng becritiseerd.
   Zeer groote verliezen zijn momenteel reeds geleden en andere zullen 
ongetwijfeld volgen.
   In dit verband denken wij aan het interim-dividend, hetwelk reeds 
uitgekeerd is en achten wij de vraag gewettigd, of tot uitkeering mocht 
worden overgegaan.
   Hoe het zij, wij meenen het vaststellen van een slot-dividend te 
moeten ontraden.
   Ten einde nog zooveel mogelijk te redden, wat er te redden valt, 
adviseeren wij u de gevaarlijke credieten - alle zonder uitzondering - 
onmiddellijk onder serieuze accountantscontrole te stellen, en de 
accountants op te dragen niet alleen een financieele maar ook een 
bedrijfseconomische controle uit te oefenen. En wil deze controle de 
gewenschte resultaten voor u opleveren, dan moet de accountant de 
lasthebber uwer bank en niet van uw cliënt zijn.”
   “Waar dit rapport alleen beoogt te zijn een verslag over den toestand 
der voornaamste credieten, zullen wij het vraagstuk, hoe moet uwe 
instelling zelf gesauveerd worden, niet onder de oogen zien. Alleen mogen
wij wel ons diep leedwezen uitspreken over het feit, dat een instelling, 
die zoo zegenrijk kon worden, zich momenteel op den rand van den afgrond 
bevindt”.
   “Wij erkennen dat de economisch toestanden, welke zich in de laatste 
jaren hebben doen kennen, zeer belangrijk tot de schaden en verdere 
risico’s uwer instelling hebben bijgedragen. Echter wij hebben 
gewaarschuwd toen wij tot de overtuiging kwamen, dat uwe bank zich op een
hellend vlak bevond. Wij zijn bereid krachtdadig mede te werken uwe 
instelling te helpen redden, mits wij zekerheden krijgen dat onze 
adviezen worden opgevolgd”.
   Uit de hiervoor besproken gegevens moet de gevolgtrekking worden 
gemaakt, dat èn de directie èn het bestuur en de Raad van Toezicht bij de
vaststelling der balans per 31 December 1921 van den slechten stand der 
zaken kennis moeten hebben gedragen.

A. 2. Onoordeelkundige Credietverleening
   Art. 1 van de Statuten der Hanzebank bepaalt, dat de Vereeniging zich 
ten doel stelt hulp en bijstand in geld- en bankzaken te verleenen aan 
den Middenstand.
   In verband met het beperkte doel is blijkbaar het aandeelenkapitaal 
der Bank betrekkelijk klein gehouden en bedroeg dit einde 1821 slechts 
ruim f4.000.000. De omstandigheid, dat op dien datum naast talrijke 
kleinere credieten 74 posten liepen tot een bedrag van tezamen ruim 
f18.000.000 zijnde gemiddeld ruim f250.000 per post toont naar het 
oordeel der deskundigen ten duidelijkste aan, dat de Hanzebank verre haar
terrein overschreden had en dat de wijze waarop crediet werd verstrekt in
geenen deele overeenkwam met de positie der Bank.
   Het spreekt vanzelf, dat het grootste gedeelte van bovengenoemde 
credieten werden gefinancierd uit spaar- en depositogelden.
   In tal van gevallen is hun gebleken dat credieten werden toegestaan, 
welke, nog in het midden latend de gegoedheid der betrokken debiteuren 
gezien zoowel een omzet op de rekening als de dekking, niet hadden mogen 
worden verleend. De grote crediteuren hebben in de eerste plaats 
bijgedragen tot de geleden verliezen.

A. 3. Verliezen uit speculaties
   De deskundigen hebben bij het onderzoek der effectenposities 
verschillende  posten aangetroffen welke voor rekening der Hanzebank 
loopen en waarop verlies is geleden. Hierbij valt onderscheid te maken 
tusschen:
   a. Beleggingsfondsen, telken jare in de balans geboekt onder het hoofd
effecten
   b. Deelnemingen in andere ondernemingen en verdere fondsposities, 
loopend voor erkenning en risico der Hanzebank of een harer bedienden.
   Bij een beschouwing der geleden verliezen kan de eerstvermelde groep 
gevoeglijk onbesproken worden gelaten. Volstaan kan worden met de 
mededeeling dat hierop per 10 Juli 1923 circa f45.000 moet worden 
afgeschreven.
  Wat echter de speculaties van de Bank en een harer bedienden betreft 
moet gememoreerd worden, dat hierin belangrijk grooter verliezen 
schuilen, immers een becijfering daarvan toont aan, dat per 10 Juli 1923 
de navolgende bedragen als verlies moeten worden aangenomen:
a. Speculaties van de Bank zelf c.a. f  84.000
b. Speculaties door een bediende der Hanzebank op naam van en
    met gelden der Bank verricht c.a. f 264.500

f 348.500
   Ten opzichte van den laatstbedoelden post is aan deskundigen gebleken,
dat het bestuur van het bestaan daarvan eerst kennis kreeg toen de 
betrokken bediende reeds een bedrag van f9.000.000 aan transacties op 
naam van de Hanzebank, doch volgens zijn later afgelegde schriftelijke 
verklaring, voor zijn rekening had gedaan.
   Op 31 December 1920 was als gevolg van bedoelde transacties een 
verlies van ca f77.000 geleden, welk nadeel geheel ten laste van 
bedoelden bediende werd gebracht. Met het doel deze fondspositie niet in 
de te publiceeren Balans tot uitdrukking te doen komen werd een 
gefingeerde verkoop op het einde van 1920 met daarop volgende terugkoop 
tot hetzelfde bedrag in het begin van Januari 1921 tot stand gebracht. Op
geheel analoge wijze werden tegelijkertijd behandeld f76.000 aandeelen 
Furness-Stokvis en f1000 aandeelen Billiton, welke wel als eigen fondsen 
waren aan te merken. Een Amsterdamsche relatie verleende bij deze 
transactie hare medewerking.
   Nadat zoodoende in het begin van 1921 de fondsenpositie van 
bovenbedoelden bediende weer was hersteld en in Juni 1921 de directie der
Hanzebank in een vergadering met den Raad van Toezicht constateerde dat 
het verlies op dezen post tot circa f226.000 was gestegen, werd op 
voorstel der directie, daarbij gesteund door de rechtskundigen adviseur 
der Hanzebank besloten, nog voor f45.000 aandeelen Koninklijke Olie voor 
rekening der Bank bij te koopen. Men meende dat met den aankoop van deze 
fondsen het statutair verbod van speculeeren niet werd overtreden 
aangezien, naar de notulen zeggen, “door de innerlijke positie der 
maatschappij aankoop van aandeelen Koninklijke Olie dan ook geen 
speculatief karakter droeg”. De rechtskundige adviseur der Hanzebank 
deelde eveneens blijkens de notulen van bedoelde vergadering mede, “dat 
dit fonds in den eersten tijd aanzienlijk zal en moet rijzen.”
   Wat de speculaties in vreemde valuta betreft volstaan deskundigen met 
op te merken, dat aan het bezit van dergelijke valuta, wegens den omvang,
naar hun oordeel een speculatief karakter (kleeft, dat) springt onder 
meer scherp in het oog bij een einde 1919 voor eigen rekening loopende 
post Marken ten bedrage van ruim 8.000.000 R.M. toendertijd nog te boek 
staande voor f0.10 en hooger.

A. 4. Verlies op participatie in de Internationale Transito-Handel Mij
   Hierboven werd reeds gememoreerd, dat de Hanzebank omstreeks ultimo 
1919 onder meer een positie in Marken had loopen tot een bedrag van ruim 
R.M. 8.000.000 te boek staande tegen f0.10 en hooger. De Markenkoers 
noteerde op dat tijdstip circa 5.42 zoodat op den onderhavigen post een 
belangrijk koersverlies viel te constateeren. Teneinde dit verlies te 
beperken of zoo mogelijk zelfs in te verdienen werd op voorstel van een 
der directeuren besloten tot aankoop van diverse handelsgoederen in 
Duitschland met het doel deze hetzij in Holland hetzij in andere landen 
met winsten te verkoopen. Aan dit voornemen werd uitvoering gegeven door 
oprichting van een syndicaat, waaraan buiten de Hanzebank nog andere 
deelnamen. Het totaal bedrag der deelnamen stelde zich tenslotte op ruim 
Rm 9.000.000. De waarde van de deelname der Hanzebank werd door de 
directie bepaald door de Mark om te rekenen tegen f0.15. De hierdoor 
geboekte fictieve koerswinst heeft dientengevolge de verlies- en 
winstrekening over 1919 met f150.000 geflatteerd.
   De onderneming in kwestie bleek niet aan het beoogde doel te 
beantwoorden. Er werden dan ook onderhandelingen aangeknoopt teneinde te 
geraken tot verkoop van het bedrijf. Hangende deze onderhandelingen 
meende de directie naar zij tegenover deskundigen verklaarde, het in het 
belang der Hanzebank te achten, indien werd overgegaan tot overname door 
de Bank van de deelnemingen der verdere participanten in de 
Internationale Transito Handel Mij. In hoeverre het op dat tijdstip 
inderdaad te billijken viel tot overname der verdere participaties te 
besluiten, kunnen deskundigen thans niet beoordelen. Het is echter 
opgevallen, dat de directeuren en de accountant der Hanzebank, voor 
zoover deze voorkwamen op de lijst der participanten, van de door de Bank
aangeboden gelegenheid tot overname hunner participaties, hebben gebruik 
gemaakt. Uit de boeken en bescheiden is deskundig[en] verder gebleken, 
dat de als resultaat der onderhandelingen gevolgde transactie, met de 
N.V. voorheen Blass en Groenewegen, te Utrecht gesloten tot groote 
teleurstelling heeft aanleiding gegeven, zulks in hoofdzaak tengevolge 
van de niet te voorziene omstandigheid dat dezer Vennootschap kwam te 
failleeren. Hierdoor moest op vordering van de Hanzebank uit hoofde van 
haar aandeelenbezit in een voorschot in rekening-courant aan die 
Vennootschap een verlies worden genomen, door deskundigen becijferd op 
f1.010.000.

B. Conjunctuurverliezen
De geleden verliezen zijn uitsluitend toe te schrijven aan falen in het 
beheer doch houden, afgezien van onvoorziene omstandigheden, zonder 
twijfel eveneens verband met de algemeene ontwrichting van den handel en 
de industrie in ons land gedurende de laatste jaren. Het is deskundigen 
naar vanzelf spreekt niet mogelijk den invloed van de crisis op de 
grootheid der geleden verliezen onder cijfesr [cijfers] te brengen.

C. Verlies bij eventueele realisatie van bedrijfsactiva
   Uit de op verzoek van deskundigen door taxateurs verrichte taxaties 
valt op te maken, dat ingeval van  taxatie der verschillende bezittingen 
der Hanzebank als Gebouwen, Terreinen, Safe-inrichtingen, Meubilair en 
Inventarissen met de navolgende bijzondere verliezen zal zijn rekening te
houden.
Gebouwen en Terreinen f 390.000
Safe-inrichtingen, Meubilair en Inventarissen f 170.000
Kantoorbenoodigdheden f  20.000

Tezamen f 580.000
   Voor zoover eigendommen der Hanzebank tot op heden werden verkocht is 
in bovenbedoelde becijfering van de liquidatiewaarde dezer activa de 
opbrengstprijs en niet de taxatiewaarde als basis genomen.

Vooruitzichten van den Boedel
   Een aan de hand van het reeds gereed zijnde, op stellingen gemaakte 
voorloopige becijfering heeft aangetoond, dat het bedrijf in zijn 
tegenwoordige vorm niet winstgevend is.
   In verband met het becijferde deficit bestaat dan ook maar de 
overtuiging van deskundigen geen vooruitzicht, dat na verleend maximaal 
herstel volledige betaling aan crediteuren zal kunnen volgen.

Salarisregeling van den Directeur
   Aan het merkwaardige rapport van de deskundigen (het betreft nog 
slechts het thans verschenen eerste gedeelte ervan) waaruit hierboven de 
voornaamste bijzonderheden zijn weergegeven is toegevoegd een copie van 
een van onder dagteekening van 24 Mei 1921 opgestelde regeling van het 
salaris, het pensioen en het weduwen- en wezenpensioen voor den 
directeur. Er blijkt o.a. uit, dat de tegenwoordige functionaris enen 
salaris had van f15.000, buiten het winstaandeel en voorts recht op een 
pensioen van f400 voor elk jaar met een maximum van f10.000 welk 
jaarlijksch bedrag echter ook uitgekeerd wordt bij buiten diensttreding 
door ongeschiktheid. Verder bevat deze royale regeling de bepaling, dat 
het jaarlijksche pensioen der weduwe f3333 zou bedragen, benevens f600 
voor elk der kinderen.
   Bij liquidatie of faillissement heeft de directeur, wegens bedoelde 
regeling recht op loon in eens tot het tienvoudige van de jaarlijkse 
uitkeering.

SCHULDVERGELIJKINGEN BIJ DE HANZEBANK.
   Naar wij vernemen zal Donderdag 13 Dec. voor de Arnhemsche Rechtbank 
een kwestie van schuldvergelijking worden behandeld, zooals deze tusschen
krediteuren en debiteuren der oude Hanzebank in den laatsten tijd 
veelvuldig is voorgekomen.
   Twee debiteuren die in Augustus j.l. hun schuld hadden vereffend met 
de vordering van een krediteur ten bedrage van rond f8000 zijn op 13 Dec.
gedagvaard voor de Arr. Rechtbank te Arnhem.
   Dat is, voorzoover wij weten, meldt de “Gelderlander” het eerste 
geval, dat voorkomt.

December 6, 1923 The bankruptcy of the Hanzebank in 's-Hertogenbosch
The Hanzebank will be declared bankrupt tomorrow.
Today we publish in detail the very remarkable report of the experts i.z.
the suspension of payments of the Hanseatic Bank.
The debt settlements at the Hanzebank before the Arnhemsche Rechtbank.

Report Experts Hanzebank Den Bosch
Legal validity of assignments to the Boerenleenbank amounting to 9½ 
million questioned; f900,000 may be eligible for compensation.
The Director has a contract, under which he must be paid 10 years' salary
in one go in the event of bankruptcy, i.e. 1½ tons!
The main cause of the catastrophe is management policy, the second cause 
is the crisis.
Dividends were still being paid when the capital had already been lost.
A bank clerk speculated with bank money and lost 3½ tons!
Concealment of the accountant's report, tampering with speculation.
   Following our extract from the report of the experts, i.e. the 
suspension of payments of the Hanzebank, which we already published 
yesterday, we will largely follow the report here because of the great 
interest in this matter in our circle of readers.

Experts' position on of certain cases.
   With regard to some assignments found of claims of the Hanzebank to 
the Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven, up to a total 
amount of approximately f9,500,000, it has been decided by experts, 
notwithstanding that there are, in their opinion, well-founded reasons to
contest the regularity and legal validity thereof, with regard to their 
work as established, as long as no court decision has been obtained, 
declaring these assignments null and void. Insofar as cessions have taken
place by third parties after June 16, 1923 (approx. f900,000 that can 
lead to compensation of claims against debtors with debts to creditors, 
experts have, after consultation with the administrators, considered that
these cessions could not be taken into account. ).
   With regard to the funds in the safe-deposit box or in the custody of 
third parties and not serving as security for funds borrowed by the Bank,
experts have taken the position when collecting the building materials 
for the second part of the report that has yet to be published. that 
these funds should be returned to the owners, in so far as the account 
concerned so permits, or after the debit balance has been cleared. The 
same has been determined with regard to collections, coupons and other 
values found to be present, insofar as the ownership rights of the 
account holders concerned could be established.
   Experts have taken into account the obligations for the Hanzebank 
arising from a contract concluded on 24 May 1921 with the director M. 
Verberk.
   The said contract regulates, inter alia, the pension of the said 
director or his successors in title in the event of resignation or death,
in such a way that this director will be able to assert a substantial 
claim on account of salary against the Bank by any bankruptcy to be 
declared.
   No account was taken of one of the legal advisers de Hanzebank to be 
reclaimed in whole or in part in the amount of f40,000 by these advisers 
on 20 June 1923 in connection with the application that he handled for an
extension of the provisional moratorium.

Verification state income and liabilities.
   With regard to the statement of income and debts submitted to the 
court by the Hanzebank, the experts therefore wish to state that it is 
partly incorrect or incomplete.
   They have completed their assessment of the losses or depreciation to 
be incurred on the various assets of the Hanzebank.
   The following overview can be made of these losses and depreciation:
Losses and estimated losses on debtors f14,017,000.-
Losses on securities - 129,000.-
Loss on participation Intern. Transito Handel Me and others-1,040,000.-
Depreciation buildings - 390,000.-
Ditto, safe-devices, furniture and inventories- 170,000.-
ID. office supplies - 20,000.-
f 15,796,000.-
   This loss can be covered for the following amount using:
Ordinary share capital f3,864,150.-
Pref. share capital - 381,500.-
Reserve Fund - 48.485.68
Pension fund - 108.909.09
Dividend reserve - 24,963.37
Extra Reserve Fund - 420,000.-
Undistributed profit 1921 - 30309.96
barred dividends - 755.23
Profit balance before amortization of 1 Jan. 1922 to 10 July 1923
- 110,432.33
f 4,962,235.61

   In derogation from the statement submitted by the Hanzebank, which 
shows that a surplus above the debts of f5.482,633 could be found, the 
experts find, after deleting the entire ordinary and preferential share 
capital, reserves, pension fund and profit balances, resulting in a 
deficit amounting to f10,834,364.39.

The causes of losses.
   The causes of the losses suffered are, in the opinion of experts, 
primarily and largely due to management policy and secondly to the 
general crisis.
   A. Errors in the administration policy.
   1. Incorrect policy with regard to the balance sheets as at 31 
December 1020 and 1921, insofar as fictitious profits have been 
distributed as a result thereof.
   2. Improper lending.
   3. Losses from speculation in funds and foreign currencies, and 
another contrary to the provisions of art. 1 of the statutes.
   4. Loss of a participation in the Handelsonderneming Internationale 
Handels Maatschappij, founded about January 1920, which company was 
engaged in the import of goods from Germany.
   B. Economic losses
   C. Loss in case of realization of business assets of the Hanzebank 
such as buildings, grounds, safe-deposit boxes, furniture and office 
inventories.
   D. Depreciable on buildings and land
   E. Ditto for safe-deposit boxes, furniture, office inventories.

A. 1. Incorrect Balance Policy
   At the beginning of 1921 it was clear to the initiated that such 
losses were already to be feared that a significant part of the share 
capital was to be regarded as lost. According to the minutes, it was then
declared irresponsible in a meeting of the board to pay more than the 3% 
already declared as interim dividend.
   Nevertheless, the board decided to pay out the stated 6% dividend and 
only an amount of f150.000 was set aside due to necessary depreciation 
and reservation.
   The annual report of the board for the year 1921 is dated 3 July 1922.
In the meeting of 28 June 1922, according to the minutes, the accountant 
of the Hanzebank pointed out that the capital must be regarded as lost 
and that the balance sheet is misleading because of the losses incurred 
are not sufficient. After the accountant's departure, the board 
nevertheless decides to pay out a final dividend of 2%.
   In the distribution of profits for 1921, an amount of f140,000 was set
aside "due to necessary depreciation and reservation".
   It has become apparent to the experts that, quite apart from the 
entirely insufficient depreciation, the above-mentioned profit figures 
include "exchange gains", which could only be quantified by valuing 
certain asset items higher than must be considered permissible.
   The auditor's statement above, pointing out that the capital has been 
lost and the balance sheet must be called misleading, is inconsistent 
with the auditor's statement appearing in the published annual report for
1921.
   As can be seen from the statement, not a single word mentions the loss
of the capital or the misleading balance sheet.
   In the accountant's report dated May 13, 1922, not intended for 
publication, so before the publication of the balance sheet as at 
December 31, 1921, he comes to the following conclusions:
   “It is not pleasant for us to have to draw from the foregoing some 
conclusions which are not favorable as regards the granting and checking 
of credits.
   Our warnings and advice have not been taken into account, at least not
sufficiently.
   We have drawn attention to the fact that in the years when the money 
was flowing to the bank, not enough attention was paid to the liquidity 
position of your institution.
   Just two years ago, in the credit report issued at the time, we 
severely criticized the granting of credit and the control of credits.
   Very great losses have already been incurred, and others will 
undoubtedly follow.
   In this connection we are thinking of the interim dividend, which has 
already been paid out, and we consider the question to be legitimate as 
to whether payment could be made.
   Be that as it may, we think we should advise against setting a final 
dividend.
   In order to save as much as possible, what can be saved, we advise you
to immediately put the dangerous credits - all without exception - under 
serious auditing, and to instruct the accountants to carry out not only a
financial but also a commercial audit. . And if this audit is to produce 
the desired results for you, the accountant must be the agent of your 
bank and not of your client.”
   “As this report is only intended to be a report on the state of the 
principal credits, we shall not face the question of how to save your 
institution itself. Only we may express our deep sorrow that an 
institution which could become so beneficial is currently on the brink of
collapse."
   “We recognize that the economic conditions which have manifested 
themselves in recent years have contributed very significantly to the 
damage and further risks to your institution. However, we warned when we 
came to believe that your bank was on a slippery slope. We are ready to 
cooperate vigorously to help save your institution, provided we get 
assurances that our advice will be followed.”
   The conclusion must be drawn from the above-discussed data that the 
management and the board and the Supervisory Board must have been aware 
of the bad state of affairs when the balance sheet as at 31 December 1921
was established.

A. 2. Improper Lending of Credit
   Art. 1 of the Statutes of the Hanzebank stipulates that the 
Association aims to provide assistance and assistance in money and 
banking matters to the middle class.
   In view of the limited purpose the share capital of the Bank has 
apparently been kept relatively small and at the end of 1821 this 
amounted to only over f4,000,000. In the opinion of the experts, the 
circumstance that on that date, in addition to numerous smaller credits, 
74 posts amounted to a sum of more than f18,000,000, which is an average 
of over f250,000 per post, clearly shows that the Hanseatic Bank had far 
exceeded its territory and that the manner in which credit was provided 
in no way corresponded to the position of the Bank.
   It goes without saying that the majority of the above credits were 
financed from savings and deposits.
   In many cases it appeared to them that credits were allowed which, 
leaving open the wealth of the debtors concerned, in view of both the 
turnover on the account and the cover, should not have been granted. The 
major creditors contributed primarily to the losses incurred.

A. 3. Losses from speculation
   During the examination of the securities positions, the experts found 
various items which are for the account of the Hanzebank and on which 
losses have been incurred. A distinction can be made between:
   a. Investment funds, annually recorded in the balance sheet under the 
heading securities
   b. Participations in other companies and further fund positions, 
subject to recognition and risk of the Hanzebank or one of its employees.
   When considering the losses suffered, the first group mentioned can 
conveniently be left untouched. Suffice it to say that approximately 
f45,000 must be written off on this as of 10 July 1923.
  However, with regard to the speculations of the Bank and one of its 
employees, it should be noted that this contains considerably greater 
losses, for a calculation thereof shows that as of July 10, 1923, the 
following amounts must be assumed as losses:
a. Speculations of the Bank itself c.a. f84,000
b. Speculations by an employee of the Hanzebank in the name of en
    carried out with funds from the Bank approx. f264,500
f 348,500
   With regard to the latter post, experts have found that the board only
became aware of its existence when the employee concerned had already 
paid an amount of f9,000,000 in transactions in the name of the 
Hanzebank, but according to his later written statement, for his 
accounted for.
   On December 31, 1920, a loss of approximately 77,000 had been incurred
as a result of the said transactions, which loss was fully borne by the 
said employee. With the aim of not reflecting this fund position in the 
Balance Sheet to be published, a fictitious sale was effected at the end 
of 1920 with subsequent repurchase for the same amount in early January 
1921. In an entirely analogous manner, f76,000 shares of Furness-Stokvis 
and f1,000 shares of Billiton were treated simultaneously, which could be
regarded as own funds. An Amsterdam relation cooperated in this 
transaction.
   After the fund position of the above-mentioned employee had thus been 
restored at the beginning of 1921 and in June 1921 the management of the 
Hanzebank noted in a meeting with the Supervisory Board that the loss on 
this post had risen to approximately f226,000, on the proposal of the The
Board of Directors, supported in this by the legal adviser of the 
Hanzebank, decided to buy an additional f45,000 shares of Koninklijke 
Olie on behalf of the Bank. It was believed that the purchase of these 
funds did not violate the statutory prohibition of speculation, since, 
according to the minutes, "the purchase of shares in Koninklijke Olie 
therefore did not have a speculative character due to the inner position 
of the company". The legal adviser of the Hanzebank also stated, 
according to the minutes of the meeting in question, "that this fund will
and must rise considerably in the early days."
   With regard to speculation in foreign currencies, it is sufficient for
experts to note that possession of such currencies, because of the size 
in their opinion a speculative character (sticks, that) is, among other 
things, sharply conspicuous in the case of a post at the end of 1919 
Marken for its own account in the amount of more than 8,000,000 R.M. at 
the time still registered for f0.10 and higher.

A. 4. Loss of Participation in International Transit Trade Mij
   It has already been mentioned above that around the end of 1919 the 
Hanzebank had, among other things, a position in Marken to an amount of 
more than R.M. 8,000,000 listed at f0.10 and above. At that time, the 
Marken rate was about 5.42, so that a significant exchange rate loss was 
noted at this post. In order to limit this loss or if possible even to 
make up for it, it was decided at the suggestion of one of the directors 
to purchase various commodities in Germany with the aim of selling them 
at a profit either in Holland or in other countries. This intention was 
implemented by setting up a syndicate, in which others participated 
outside the Hanzebank. The total amount of the participants finally 
amounted to more than Rm 9,000,000. The value of the Hanzebank's 
participation was determined by the management by converting the Mark at 
f0.15. The fictitious exchange rate gain thus booked has consequently 
flattered the profit and loss account for 1919 by f150,000.
   The company in question was found not to fulfill its intended purpose.
Negotiations were therefore started in order to achieve the sale of the 
company. Pending these negotiations, the Board of Directors, as it stated
to experts, believed it to be in the interest of the Hanzebank if the 
Bank proceeds to take over the participations of further participants in 
the International Transit Trade Me. Experts cannot now assess to what 
extent it was indeed fair at that time to decide to take over the further
shareholdings. However, it has been noticed that the directors and the 
accountant of the Hanzebank, insofar as they appeared on the list of 
participants, have taken advantage of the opportunity offered by the Bank
to take over their participations. The books and documents have 
furthermore shown by experts that the transaction concluded as a result 
of the negotiations, concluded with N.V. formerly Blass en Groenewegen, 
in Utrecht, has given rise to great disappointment, mainly as a result of
the unforeseeable circumstance. that this company went bankrupt. As a 
result, at the request of Hanzebank, a loss had to be taken on account of
its shareholding in an advance in current account to that Company, 
estimated by experts at f1,010,000.

B. Economic losses
The losses incurred are attributable solely to management failures but, 
barring unforeseen circumstances, are undoubtedly also related to the 
general disruption of trade and industry in our country during recent 
years. It is obviously not possible for experts to quantify the impact of
the crisis on the magnitude of the losses suffered.

C. Loss on eventual realization of business assets
   It can be concluded from the valuations carried out by the appraisers 
at the request of experts that the following special losses must be taken
into account in the event of a valuation of the various assets of the 
Hanzebank such as Buildings, Sites, Safes, Furniture and Inventories.
Buildings and Land f390.000
Safe installations, Furniture and Inventories f170,000
Office supplies f20,000
Together f580.000
   Insofar as properties of the Hanzebank have been sold to date, the 
above calculation of the liquidation value of these assets has been based
on the selling price and not the appraisal value.

Prospects of the Estate
   Preliminary calculations made on the basis of the already completed 
scaffolding have shown that the company is not profitable in its present 
form.
   In view of the calculated deficit, the experts are therefore convinced
that there is no prospect that, after maximum recovery has been granted, 
full payment to creditors will follow.

Salary scheme of the Director
   To the remarkable report of the experts (it concerns only the first 
part of it now published) from which the main details are given above is 
added a copy of a regulation of the salary, pension and widows, drawn up 
under the date of 24 May 1921. - and orphan's pension for the director. 
It appears from, among other things, that the present official had a 
salary of f15,000, excluding the profit share and furthermore entitled to
a pension of f400 for each year with a maximum of f10,000, which annual 
amount is also paid in the event of termination of employment due to 
incapacity for work. Further, this generous arrangement includes the 
stipulation that the widow's annual pension should amount to f3333, in 
addition to f600 for each of the children.
    In the event of liquidation or bankruptcy, the director is entitled 
to wages up to ten times the annual payment on account of the said 
arrangement.

DEBT EQUATIONS AT THE HANZEBANK.
    To our knowledge, Thursday 13 Dec. a matter of set-off will be dealt 
with before the Arnhemsche Rechtbank, such as has frequently occurred in 
recent times between creditors and debtors of the old Hanzebank.
    Two debtors that in August last had settled their debt with a 
creditor's claim amounting to around f8000 on 13 Dec. subpoenaed before 
the Arr. Court in Arnhem.
    That is, as far as we know, the “Gelderlander” reports the first case
that occurs.

10 augustus 1925  DE VEILING VAN "DE HEERLIJKHEID STERKSEL".
Voor de laatste maal verzoeken wij u te mogen beschikken over eenige 
plaatsruimte in uw blad en zulks om met een enkel woord te refuteeren het
ingezonden stuk in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche 
Courant van 4 Augustus l.l. en onderteekend door de heeren J. de Nes en 
J. B. Raming. 
In den namiddag van 4 Augustus l.l. werd bij de Curatoren der Hanzebank 
bezorgd een door dien heer Raming geteekend memorandum van denzelfden 
datum en van den volgenden inhoud: 
"Teneinde ons te verdedigen tegen het in de couranten verschenen bericht 
in zake verkoop Sterksel en de daarop gevolgde ingezonden stukken, heb ik
in overleg met den heer de Nes gemeend het bijgevoegde bericht aan de 
bladen te zenden ter plaatsing op morgen. Aangezien wij aannemen dat 
bedoeld bericht door heeren Curatoren geïnspireerd is, verzoek ik beleefd
nog heden bericht, indien u mij kunt verzekeren, dat heeren Curatoren in 
geen enkel opzicht voor de plaatsing verantwoordelijk zijn. In dit geval 
zou ik het bericht in een anderen vorm willen plaatsen." 
In de couranten nu, welke dienzelfden 4en Augustus in den vroegen 
namiddag verschenen, dus vóórdat het evengenoemde memorandum Curatoren 
bereikte, was het bijgevoegde bericht reeds opgenomen, zoodat het aan de 
pers moet zijn verstrekt vóór het afzenden van het door ons ontvangen 
schrijven, waarin nota bene de plaatsing in dezen vorm afhankelijk werd 
gemaakt van eene mededeeling onzerzijds. Tegenover een dergelijke 
minderwaardige practijk zou men het liefst maar van verdere 
gedachtenwisseling afzien, ware het niet, dat het aan de pers verstrekte 
bericht mank gaat aan te grove onjuistheden, eene methode van publieke 
voorlichting waarbij de heeren iederen concurrent ver achter zich laten. 
Wij wenschen van deze gelegenheid gebruik te maken om nu maar eens voor 
goed af te rekenen. 
Onwaar is het op de eerste plaats, dat de Curatoren der Hanzebank de 
leiding hebben gehad bij den verkoop van Sterksel. De verkaveling en 
veiling in haar geheel zonder eenige restrictie werd door de geheele 
liquidatie-commissie, dus ook door beide genoemde heeren opgedragen aan 
de heeren Mertens en Lunter, notarissen resp. te Geldrop en Budel, in 
samenwerking met de eveneens door alle liquidateuren aangewezen 
deskundigen, de heeren A. Bos, Directeur van de Maatschappij 
"Helenaveen", en F. Derplein, houthandelaar te Eindhoven. In geen enkel 
opzicht hebben Curatoren de aan deze heeren verstrekte opdracht 
beinfluenceerd. Zelfs de data van inzet en toeslag zijn hun pas 
medegedeeld, toen zij door de genoemde personen waren vastgesteld. De 
groote grief van de malcontenten moet gezocht worden in de verkaveling en

9 augustus 1923  Een nieuwe 
credietinstelling.
De Hoofdbesturen van de Hanze in de 
Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en 
Roermond hebben van den beginne af de 
surseance der Hanzebank te 's-
Hertogenbosch, hoewel deze buiten hunne 
organisaties staat, met groote 
belangstelling gevolgd.
Zij hebben zich aanvankelijk van elk 
optreden onthouden, omdat zij in de meening
verkeerden, dat ook zonder hunne 
bemoeiingen de reorganisatie van het 
middenstandscredietwezen zou worden 
voltrokken. 
Zoodra hun duidelijk werd, dat deze 
verwachting niet zou verwezenlijkt worden, 
hebben zij overwogen op welke wijze het 
mogelijk zou wezen den ernstig bedreigden 
middenstand tegelijk met de crediteuren en 
de debiteuren der Hanzebank hulp te bieden.
Zij hebben gemeend, dat zulks zou kunnen 
geschieden door het stichten eener geheel 
nieuwe credietinstelling, welke in alle 
opzichten, zoowel wat betreft haar 
kapitaal, als ten aanzien harer directie en
van haar bestuur geheel vrij zou staan van 
de thans in surseance zijnde bank. 
Deze credietinstelling zou, naar hunne 
meening, uit de liquidatie der Hanzebank 
moeten overnemen alle bankabele credieten, 
alsmede die andere activa, welke zij voor 
haar bedrijf zou behoeven, terwijl de 
overige activa op zoo voordeelig mogelijke 
wijze zouden worden geliquideerd. 
Dit algemeen plan hebben de hoofdbesturen 
aan het oordeel van bank- en andere 
deskundigen getoetst en zij vonden daarvoor
algemeene instemming. 
De vraag was nu, hoe het benoodigde 
kapitaal voor de nieuwe instelling te 
vinden? Deze vraag hebben zij gemeend aldus
te moeten oplossen. 
Aan crediteuren zal worden gevraagd, of zij
bereid zijn naar evenredigheid hunner 
vorderingen, tot een maximum van 30% der 
over te nemen activa deel te nemen in het 
kapitaal der nieuwe instelling, zoodat, 
indien het totaal der activa b.v. 30% van 
het saldo crediteuren zal bedragen, iedere 
crediteur voor 9% zijner totale vordering 
in de nieuwe instelling zal moeten 
deelnemen. 
Deze 30% zullen worden verdeeld sis volgt: 
20% gewoon aandeelenkapitaal, 5% reserve en
5% preferent aandeelenkapitaal. 
Getracht zal daarbij worden, en de 
hoofdbesturen hebben reden te vertrouwen 
dat zit daarbij slagen zullen, het disconto
of herdisconto te verkrijgen der bankabele 
credieten en de tijdelijke financiering der
preferente aandeelen, waardoor het mogelijk
zal wezen binnen korten tijd na het tot 
stand komen van dit plan aan crediteuren 
70% dier bankabele credieten (debiteuren) 
uit te betalen. 
M. a. w. zal daardoor bereikt worden dat, 
indien die bankabele credieten 30, 40 en 
50% bedragen van het saldo-crediteuren een 
betrekkelijk spoedige uitkeering van 
respectievelijk 21, 28 of 35% kan worden 
tegemoet gezien.
Hoofdbesturen hebben gemeend zich van elke 
beoordeeling van het totaal der bankabele 
credieten te moeten onthouden, evenzeer als
van elke waardeering der andere over te 
nemen activa, omdat naar hunne overtuiging,
het veiligst in deze het oordeel is te 
beschouwen van de eventueel tot disconto of
herdisconto genegen instelling. 
De hoegrootheid dier credieten staat 
overigens buiten verband met de 
invorderbaarheid, zoodat uit het niet 
aanvaarden van een crediet als bankabel tot
niets mag concludeerd worden ten aanzien 
der solvabiliteit van den betreffenden 
debiteur en aangenomen mag worden, dat de 
in liquidatie blijvende credieten bij 
omzichtige afwikkeling nog voor grooter of 
kleiner deel, zelfs sommigen geheel, zullen
invorderbaar blijken. 
Teneinde hunne bemoeiingen meer vruchtbaar 
te maken hebben de Hoofdbesturen gemeend de
hulp van een aantal op den voorgrond 
tredende personen in het Zuiden te moeten 
inroepen tot het vormen van een Comité, dat
in deze de Hoofdbesturen zal ter zijde 
staan en zij vonden daartoe de volgende 
heeren bereid: 
J. P. J. Asselbergs, Lid der Prov. Staten 
van Noordbrabant te Bergen op Zoom. 
Mr. Dr. Jan van Best te Eindhoven. 
H. M. J. Blomjous, Lid der Eerste Kamer der
Staten-Generaal te Tilburg. 
Dr L. Deckers, Lid der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te 's-Gravenhage. 
Mr. W. M. J. M. van der Eerden te 's-
Hertogenbosch. 
M. van Hout, Lid der Prov. Staten van 
Noordbrabant te Helmond. 
A. Houtman te 's-Hertogenbosch. 
E. Hupperetz te Weert. 
P. W. de Jong van den Heuvel, Lid der 
Eerste Kamer der Staten-Generaal te 
Tilburg.
E. van Koolwijk, Notaris te Roermond. 
W Lutkie, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel te 's-Hertogenbosch. 
Mr. J. van den Mortel, Lid der Prov. Staten
van Noord-Brabant te Tilburg.
J. A. Poels, Oud-Lid der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te Venraay. 
Nijst, Notaris te Echt. 
Jacq. Smeets, Lid der Prov. Staten van 
Limburg te Heijthuijzen. 
Frans van Thiel te Helmond. 
J. de Vlam, Lid der Gedeputeerde Staten van
Noordbrabant te Eindhoven. 
Zij vertrouwen, dat binnenkort den 
crediteuren het verzoek zal kunnen bereiken
tot deze reorganisatie zich aan te sluiten,
en zij spreken de verwachting uit, dat, 
waar deze actie geheel vrij staat van de 
liquideerende Bank en van haar directie en 
besturen en in geen enkel opzicht behoeft 
te verhinderen, dat omtrent den stand dezer
bank en de gestie van hare bestuurderen en 
directeuren volledig licht verschaft worde,
waar daardoor èn de crediteuren èn de 
debiteuren en de middenstand èn daarbij het
geheele economische leven in het Zuiden des
lands gebaat zijn, hunne plannen de 
volledige instemming en medewerking aller 
crediteuren zullen mogen hebben.

5 juli 1923  DE HANZEBANK TE UTRECHT
De Arrondissementsrechtbank te Utrecht 
verleende voorloopige surcéance van 
betaling voor den tijd van drie maanden, 
aan de N. V. De Hanzebank en aan de N. V. 
Hanze Spaarbank te Utrecht, met benoeming 
tot bewindvoerders van Mr. H. G. Holsteijn,
advocaat en procureur, voorzitter van het 
bestuur der Spaarbank van het Nut van het 
Algemeen; C. Loeff, lid der hoofddirectie 
van de Alg. Centr. Bankiersvereeniging van 
den Middenstand en Mr. Van Woelderen, 
advocaat en procureur, allen te Utrecht, en
met benoeming als deskundige van den heer 
J. W. Lucas, mededirecteur van het 
Amsterdamsche Trusteeskantoor, 
Keizersgracht, te Amsterdam.

27 november 1928  DE HANZEBANK TE DEN 
BOSCH. 
Geverifieerd voor f434,948,53.
In het faillissement van de N.V. "De 
Heerlijkheid Sterksel" Maatschappij tot 
Exploitatie van grondbezit, in liquidatie, 
gevestiggd te Sterksel, gemeente Maarheeze,
hebben de curatoren in het faillissement 
van de Credietvereeniging "De Hanzebank" 
bankier- en kassier te 's-Hertogenbosch een
vordering ingesteld, groot f434,948.53, met
sustenu van preferentie ex. art. 1438 B. W.
n.l. tot een bedrag van f9518.21 op 
onroerende goederen onder Hughten en tot 
een bedrag van f9.834.07 op onroerende 
goederen onder Sterksel. De curatoren in 
het faillissement der Heerlijkheid Sterksel
hebben deze preferentie betwist tot een 
bedrag van f37.890, omdat deze vorderingen 
voortsproten uit betaling van renten, 
verschuldigd over de jaren 1921 en '22, 
terwijl de hypotheekacte voor rente alleen 
een voorrecht schept voor het loopende jaar
en den tijd daarvan slechts erkend tot een 
bedrag van f31.516.67.
Ter verificatie-vergadering had de rechter 
commissaris, wijl de partijen niet waren te
vereenigen, de zaak verwezen naar de 
openbare terechtzitting.
In haar Donderdag gewezen vonnis beval de 
Rechtbank te Roermond de verificatie der 
curatoren in het faillissement der 
Credietvereeniging "De Hanzebank" te s-
Hertogenbosch in liet faillissement der 
N.V. "De Heerlijkheid Sterksel" tot een 
bedrag van f434.948.53 onder sustenu van 
preferentie volgens arft 1438 B. W. tot ean
bedrag van f31.516.67.
Daar iedere partij voor de helft in het 
ongelijk was gesteld, werden de 
proceskosten gecompenseerd.

23 januari 1928   DE HANZEBANK TE 's-
HERTOGENBOSCH 
Nog steeds cessie-procedures. 
De curatoren der Hanzebank hebben naar de 
Prov. Noordbr. en 's-Hertogenbossche Crt. 
mededeelt, een paar procedures geëntameerd 
tegen personen, die vorderingen op de 
gefailleerde Hanzebank door acten van 
cessie hadden verkregen, waarin de oorzaak 
der cessie bijvoorbeeld koop en verkoop 
niet was uitgedrukt. 
De cessionarissen wilden de door hen 
overgenomen vorderingen in compensatie 
brengen met hun debet aan de bank; de 
curatoren bestreden op bovengenoemden grond
het beroep op compensatie en vordenden van 
de cessionarissen het bedrag dat deze aan 
de bank schuldig waren, niet verminderd met
door dezen overgenomen vorderingen. 
De rechtbank te 's-Bosch ontzegde bij 
vonnis van 6 Jan. 1928 aan de curatoren hun
eisch op grond dat de cessies waren 
geschied conform art. 668 B.W., dat de 
onderhandsche actie waarbij de levering der
schuldvorderingen volgens genoemd artikel 
moet geschieden overeenkomstig de wet was 
beteekend, nà, welke beteekening de 
debiteur (in dit geval de Hanzebank) den 
cessionaris als zijn wettigen schuldeischer
heeft te erkennen. 
Uit deze verplichte erkenning volgt — 
volgens de rechtbank — dat de debiteur geen
betaling kan weigeren uit hoofde van een 
beweerde interne rechsverhouding tusschen 
cedent en cessionaris. 
Een beroep op art. 55 der Faillissementswet
werd door de rechtbank eveneens afgewezen 
omdat genoemd artikel spreekt van 
schuldvorderingen aan order of toonder, 
terwijl gecedeerd waren schuldvorderingen 
op naam. 
Het beroep op compensatie werd derhalve 
gegrond verklaard.

12 november 1927  HET FAILLISSEMENT DER 
HANZEBANK. 
Tweede uitkeering begin December.
De curatoren in het faillissement der 
Credietvereeniging "De Hanzebank" te 's 
Bosch, hebben Vrijdag ter griffie van de 
Bossche arrondissementrechtbank gedeponeerd
de door den rechtercommissaris goedgekeurde
tweede uitdeelingslijst, welke aldaar 
gedurende tien dagen kosteloos voor de 
crediteuren ter inzage ligt.
Dit betreft de tweede uitkeerlng van 15%, 
tot een bedrag van rond drie en een half 
millioen gulden. 
Nadat aan de 24000 crediteuren circulaires 
verzonden zijn, zullen de curatoren een 
paar weken afwachten met het oog op het 
feit dat vele van deze circulaires terug 
zullen komen, in verband met foutieve 
adressen. Uiteraard kunnen diverse adressen
van crediteurden de laatste jaren gewijzigd
zijn, er kunnen crediteuren overleden zijn,
enz. 
De curatoren hebben, naar de Bossche 
Courant verneemt, het voornemen met de 
uitkeering op 12 December een aanvang te 
maken. Van 12—24 December zullen 
afgewikkeld worden de uitkeeringen voor wat
de bijbank 's-Hertogenbosch betreft. 
Vervolgens worden in perioden van twee 
weken de overige bijbanken afgehandeld, 
waarmede men tot in Mei werk zal hebben.

9 oktober 1926  Faillissement.
"Handelsbelangen" No. 1946 zal de 
crediteurenlijst en de staat van baten 
bevatten in het faillissement firma van der
Ven en van den Broek, aanneemsters Tilburg.
De crediteurenlijst telt 19 namen met een 
totaal bedrag aan vorderingen v. f74515.97.
De voornaamste crediteuren zijn de 
curatoren in het faillissement der 
Hanzebank te 's-Hertogenbosch met 
f44.711.25.
De baten zijn geraamd op f382.58 plus 
eenige p. m. kosten.
De verificatievergadering is vastgesteld op
9 October des voormiddags 10 uur.

10 april 1926  Inzet f16,525.— van 
HEERENHUIZEN 
aan de Koninginnenlaan te ’s-Hertogenbosch 
DE NOTARISSEN VAN DE MORTEL en LOBACH te 
’s-Bosch, zullen op Dinsdag 13 April 1926, 
des avonds 8 uur precies, in het Hotel 
"Central” te ’s-Bosoh, namens Heeren CuS 
ratoren in het faillissement der Hanzebank,
VEILEN en VERKOOPEN:
1. Een HEERENHUIS met Tuin en afzonderlijk 
groot Bovenhuis aan de Koninginnelaan nos. 
3 ne 5, kad. Sectie I no. 99, groot 2.37 
Aren.
Ingezet op f8125.- 
2. Het naast den eersten koop gelegen 
HEERENHUIS met tuin en afzonderlijk groot 
Bovenhuis aan de Koninginnenlaan nos. 7 en 
9, kad. Sectie I, no. 98, groot 2.31 Aren. 
Ingezet op f8125.-
3. Massa van Koopen 1 en 2, groot 4.68 
Aren. Ingezet op f16525.- 
Uitstekend geschikt voor iemand, die bij 
zijn Woonhuis Kantoorlokalen of een 
magazijn noodig heeft. 
Electrische huurinstallatie en centrale 
verwarming. 
Bij toewijzing in afzonderlijke koopen 
moeten de openingen tusschen beide koopen 
bestaande op gezamenlijke kosten worden 
gedicht. De panden zijn in gebruik te 
aanvaarden 1 Juli a.s. 
Te bezichtigen Dinsdag en Donderdag van des
nam. 2 tot 4 uur op vertoon van een 
toegangsbewijs te bekomen ten kantore van 
bovengenoemde Notarissen. 

6 februari 1926  HEERLIJKHEID "STERKSEL."
"Handelsbelangen" van heden Zaterdag zal de
crediteurenlijst bevatten in het 
faillissement der N. V. De Heerlijkheid 
"Sterksel". 
Zij telt 162 namen met een totaal passief 
van f1.140.835.23. 
De baten zijn nog niet volledig bekend. De 
vorderingen van de curatoren in 't 
faillissement Hanzebank te 's-Hertogenbosch
bedragen f434.948.

15 januari 1926  Bijkantoor EINDHOVEN
Nederlandsche Landbouwbank Boerenleenbank 
Dommelstraat 9, Eindhoven. 
Curatoren in het faillissement van de 
Credietver. "DE HANZEBANK" zullen aan 
crediteuren ter inning der eerste 
uitkeering quitanties, te 's-Hertogenbosch 
betaalbaar, uitreiken. 
Wij belasten ons met het incasseeren dezer 
quitanties, het geven van adviezen voor 
belegging en aankoop van fondsen. 
Wij zijn steeds afgevers van obligaties van
Kerkelijke leeningen, welke een soliede en 
rustige belegging vormen. 
Nederlandsche Landbouwbank, 2274 Bijkantoor
Eindhoven. 

12 november 1925  DE BOSSCHE HANZEBANK.
DE UITDEELINGSLIJST. 
Blijkens de ter Griffie van de Rechtbank te
Den Bosch gedeponeerde uitdeelingslijst van
de Credietvereenigimg De Hanzebank te 's-
Hertogenbosch wordt uitgekeerd in de 
kringen; 
Bergen op Zoom f173.730.80; 
Boxmeer f137.050.77; 
Boxtel f85.743.63; 
Breda f296.007.43; 
Cuijk f99.061.18; 
Dongen f23.669.79;
Druten f197.617.26; 
Eindhoven f536.681.56; 
Helmond f390.418.41; 
Den Bosch f514.317.39; 
Hulst f249.967.09; 
Kaatsheuvel f43.711.42; 
Nijmegen f255.087.80; 
Oss f100.733.36; 
Raamsdonkveer f167.834.78; 
Roermond f443.603.76; 
Roosendaal f452.753.09; 
Tilburg f568.980.28; 
Veghel f295.807.62; 
Venraij f398.526.24; 
Waalwijk f122.152.62; 
Weert f238.210.84, en 
Centrale f53.336.13. 

3 november 1925  HOTEL STERKSEL.
"Handelsbelangen" No. 1871 bevat de 
crediteurenlijst in het faillissement van 
de Maatschappij tot Exploitatie van het 
Grand Hotel Sterksel te Sterksel. Zij telt 
twee namen met een totaal passief van 
f30.739.19. De baten zijn nog niet volledig
bekend. De voornaamste crediteuren zijn de 
curatoren in het faillissement Hanzebank 
den Bosch met f30.505.40.

28 oktober 1925  BOSSCHE HANZEBANK.
Aan de eerste uitdeelingslijst in het 
faillissement der Hanzebank te 's-
Hertogenbosch ontleent de Msb.: 
Aantal crediteuren 23845. 
Vorderingen der crediteuren per 8 Dec. 1923
f23.494.680.17. 
Uitkeering 25 pct. f5.873.580.59. 
Ontvangsten in de periode 8 December 1923 
tot 23 October 1925:
Kassaldo 8 Dec. 1923 f1.885.355.42
Opbrengst gebouwen en inventarissen  
f554.882.75
Rente van beleggingen door Curatoren 
f546.439.57
Koersstijging dier beleggingen  f97.798.42 
Ontv. v. debiteuren enz.  f5.607.440.23 
Uitgaven zelfde periode: 
Salarissen personeel f230.078.26 
Bedrijfsonkosten f61.875.07 
Diversen, salarissen Curatoren, Belastingen
f142.026.89 
[totaal] f433.980.22 
Aanwezige kasgelden en beleggingen op 23 
Oct. 1925 f8.257.936.18

23 oktober 1925  JAARVERGADERING. 
R. K. MIDDENSTANDSVEREENIGING IN HET BISDOM
DEN BOSCH.
In een der zalen der Kon. Liedertafel 
"Souvernis des Montagnards" te Tilburg werd
gisteren gehouden de jaarvergadering van de
R.K. Middenstands-Vereeniging in het bisdom
Den Bosch. 
Vooraf was te half 9 in de kerk parochie 
Heike een H. Mis opgedragen door den 
weleerw. heer Th. de Vries, geestelijk 
adviseur van de afdeeling Tilburg. 
Te half 11, toen men een overzicht had van 
het aantal bezoekers werd besloten de 
groote zaal maar te verlaten en onderdak te
zoeken in een kleinere. Toen de niet 
talrijke leden daar bijeen waren opende de 
bondsvoorzitter, de heer Jos. Meyring, de 
vergadering en verleende aanstonds het 
woord aan den voorzitter van de afdeeling 
Tilburg. 
Deze, de heer Jos. M. van Luyk, noemde het 
een aangename taak het begroetingswoord te 
mogen spreken. Gaarne had hij een 
geestdriftig woord van welkom gesproken als
de toestand van den bond zulks had 
toegelaten, doch nog altijd voelen wij de 
slagen, die het middenstandsleven, vooral 
in het bisdom Den Bosch, zijn toegebracht. 
Al moet dit treurig feit erkend worden, te 
begrijpen is de houding van de 
middenstanders niet. De gevaren voor hen 
worden hoe langer hoe dreigender. Er 
klinken stemmen dat het met den middenstand
gedaan is en dat hij van het wereldtooneel 
gaat verdwijnen en juist nu keeren de 
middenstanders ons den rug toe. Wij mogen 
intusschen niet blind zijn voor de 
veranderingen ten goede in het 
organisatieleven. Meerdere afdeelingen gaan
zienderoogen vooruit en andere zien in, dat
het zoo niet langer gaat. Daarmee rekening 
houdende is het voor spr. aangenaam de 
leden in het gastvrije Tilburg het welkom 
toe te roepen, speciaal het hoofdbestuur en
den geestelijken adviseur Dr. v. Beurden, 
alsmede den afgevaardigde van den 
Haarlemschen Bond, den heer Chris Jansen. 
Ten slotte uitte spr. de hoop, dat de 
besprekingaen mogen strekken tot meerderen 
groei en bloei van de organisatie. 
Het welkomstwoord van den Tilburgschen 
voorzitter werd met applaus begroet. 
Daarna sprak de Bondsvoorzitter de heer 
Jos. Meyring, de openingsrede uit. 
Gedurende deze openingsrede kwamen nog ter 
vergadering de heeren Mr. van Hellenberg 
Hubar van het Nat. Hanzebureau en de 
Brabanter van het Utrechtsche Bureau, die 
door den voorzitter evenals de heer Chris 
Jansen werden verwelkomd. 
De uitvoerige rede van den voorzitter werd 
met instemming begroet en gaf aanleiding 
tot eenige opmerkingen. 
Aan de orde kwam bespreking van de notulen 
der vorige jaarvergadering opgenomen in de 
"Nederl. Hanze", waarop eenige aanmerkingen
werden gemaakt. 
De afgevaardigde van Eindhoven maakte op de
notulen de bemerking dat de afdeeling 
Eindhoven niet gestemd heeft voor het 
aanbrengen van de naamsverandering, gelijk 
vermeld wordt. 
Namens de verificatie-commissie werd 
medegedeeld dat de rekening over 1923 in 
orde is bevonden en alle gelden en 
bescheiden aanwezig waren. Den 
penningmeester werd deswege décharge 
verleend. 
Aan het financieel verslag van den 
penningmeester over het dienstjaar 1924, is
het volgende ontleend: 
Het nadeelig saldo 1923 bedroeg f1339.20. 
De ontvangsten bedroegen f218, de uitgaven 
f1121, zoodat een saldo van f1197 aanwezig 
blijft. Er is echter eene oude schuld welke
geleidelijk moet worden afbetaald. 
Daartegenover kan uit de Hanzebank f925 
worden verwacht, zoodat het vooruitzicht 
bestaat, dat op 1 Januari 1923 nog slechts 
een schuld over zal blijven van f1100.

9 oktober 1925  GEBOUW HANZEBANK. 
[Eindhoven]
Verkocht voor f 22.075. Ten overstaan van 
notaris Dericks had Woensdagavond ten 
koffiehuize van den heer J. H. Nijpels, 
"Hotel Du Commerce" ten verzoeke van heeren
Curatoren in het faillissement van De 
Hanzebank te 's-Hertogenbosch de 
definitieve verkoop plaats van het dubbel 
heerenhuis Willemstraat 23. Het pand werd 
aangekocht voor f22.075 door den heer M. 
Chr. Jansen, directeur der 
Handelsmaatschappij "Graphos" te Hilversum.

11 april 1925  Geheim rapport Hanzebank.
Geachte Redactie, 
In het verweer van het voormalig bestuurder
Hanzebank te ’s-Hertogenbosch wordt o.m. 
gezegd, dat de groots credieten meestal 
door accountants buiten de bank staande 
werden gecontroleerd en is mijn naam 
daarbij genoemd geworden als accountant der
Hollandsche Textiel Ind. - destijds de fa. 
P. van Besouw & Zonen - te Goirle. 
Deze mededeeling is in hoogs mate onjuist, 
zoo niet misleidend en behoeft dan ook 
rectificatie. Destijds was ik accountant 
der fa. Van Besouw om dier administratie te
controleeren en lag het toch allerminst op 
mijn weg de directe der Hanzebank nader in 
te lichten aangaande de finantieele positie
dier firma, dat toch was de taak der 
accountants van de bank. 
Intusschen kan de directie dor Hanzebank 
moeilijk onkunde omtrent de ware positie 
van v. Besouw voorwenden; bij gevoerde 
besprekingen toch met de directie is de 
crediet meermalen aangevoerd en heb ik haar
reeds in de conferentie van 16 Sept. 1919 
gezegd, dat het crediet in de verste verte 
niet gedekt was. Een reorganisatie der zaak
heb ik toen voorgesteld en had de directie 
daarnaar geluisterd, inplaats van met 
onereuse voorstellen te komen, dan was de 
Bank er met een verlies van hoogstens drie 
ton uitgekomen, terwijl het nu een strop 
van circa twee millioen gulden is geworden.
Nadat de Bank een eigen accountant benoemd 
had, is het debetsaldo nog met meer dan een
millioen opgeloopen en zou het wel 
interessant zijn te vernemen, welke 
bedoeling bij deze lichtvaardige 
credietverleening en verhooging heeft 
voorgezeten. 
U dankend voor de verleende plaatsruimte, 
Hoogachtend,
G. METZ, accountant.

4 mei 1925  De heer IJsselmuiden en de 
HanzeBank. 
De uitspraak van den Eereraad. 
De uitspraak van den Eereraad, samengesteld
teneinde een oordeel te vellen over de 
handelingen van den heer J. J. W. 
IJsselmuiden als accountant bij De 
Hanzebank heeft lang op zich laten wachten.
Thans vernemen wij echter, dat een rapport 
behelzende de resultaten van het onderzoek 
van dezen Eereraad dezer dagen, morgen of 
het begin van de volgende week aan de 
rechtsche raadsfractie zal worden 
overgelegd. 
Naar wij van welgelichte zijde vernemen 
heeft de Eereraad zich niet kunnen 
vereenigen met de handelwijze van den heer 
IJsselmuiden als accountant bij de 
Hanzebank.
N. A. C.

4 augustus 1925  DE CESSIES DER HANZEBANK.
In het Weekblad van het Recht dd. 27 Juli 
ll. werd opgenomen het arrest van den 
Hoogen Raad dd. 15 Mei 1925, waarbij werd 
verworpen het beroep in cassatie ingesteld 
tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-
Hertogenbosch, sanctionneerende het 
opkoopen van vorderingen door debiteuren 
van de Credietvereeniging "De Hanzebank". 
De oud-hoogleeraar Dr. W. L. P. A. 
Molengraaff, de bekende coryphee op het 
gebied van het Handelsrecht en tevens 
ontwerper van de thans geldende 
faillissementswet plaatst de volgende 
commentaar onder het arrest. 
"De Hooge Raad heeft in dit arrest den 
Advocaat-Generaal gevolgd op een weg, welke
den Raad heeft geleid tot een 
betreurenswaardige beslissing. De Advocaat-
Generaal verontschuldigt zijn advies met 
een beroep in andere woorden op "lex dura 
sed ita scripta". Niet echter de wet 
noodzaakte tot de gegeven beslissing maar 
de misvatting van strekking en beteekenis 
harer bepalingen, welke zoowel bij den 
advocaat-generaal als bij den Hoogen Raad 
heeft post gevat. 
Uit de Memorie van Toelichting op de 
Faillissementswet leidt de advocaat-
generaal af, dat de wetgever bij de 
regeling van de gevolgen der 
faillietverklaring heeft gestreefd naar 
volledigheid en dat de gevolgen, der 
faillietverklaring, voor zoover niet in 
andere wetten daarin is voorzien en die 
voorziening behouden moet blijven, 
uitsluitend in de Tweede Afdeeling van den 
eersten titel der wet moeten worden 
gezocht. 
De juistheid dezer stelling moet worden 
betwist. De Tweede Afdeeling van den 
eersten titel der Faill.wet doet niet 
anders dan de gevolgen der 
faillietverklaring regelen, voor zooverre 
daarvoor bijzondere voorschriften noodig 
zijn geacht. De regeling is niet volledig, 
omdat daarnevens het algemeen recht geldt 
voor zoover daarvan niet is afgeweken; 
alleen die afwijkingen hebben in deze 
afdeeling een plaats gevonden. 
Men ziet het hemelsbreed verschil tusschen 
beide opvattingen. Het standpunt van den 
advocaat-generaal brengt mede, dat de 
bepalingen van het burgerlijk recht bij de 
beoordeeling van de gevolgen der 
faillietverklaring buiten beschouwing 
moeten blijven; alléén de bepalingen der 
Faillissementswet komen in aanmerking. 
Volgens het hier aangegeven standpunt 
blijven daarentegen slechts die bepalingen 
van het burgerlijk recht buiten toepassing,
waarvan de Faillissementswet heeft willen 
afwijken. 
Zoo laat zich verklaren, dat de advocaat-
generaal de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek omtrent schuldvergelijking in haar 
geheel niet van toepassing acht in geval 
van faillissement en dat de Hooge Raad met 
een beroep op art. 53 Faill. wet de 
toepasselijkheid van art. 1470 B. W. 
uitsluit. 
De beteekenis van art. 53 Faill. wet is 
echter veel beperkter, dan de Hooge Raad 
aanneemt. Het artikel heeft slechts deze 
strekking, schuldvergelijking in ruimer 
mate toe te laten dan buiten faillissement 
art. 1463 B. W. toestaat. "In de plaats van
de twee vereischten, door dit artikel 
gesteld, dat de schulden wederzijds voor 
eene dadelijke vereffening en opeisching 
vatbaar zijn, treedt dit ééne vereischte, 
dat zij beide zijn ontstaan vóór de 
faillietverklaring of voortvloeien uit 
handelingen, vóór de faillietverklaring met
den gefailleerde verricht" (mijn 
Faillissementwet verklaard, 2de dr. bl. 274
vlg.). Wat het artikel daarentegen niet 
beoogt, is af te wijken van hetgeen omtrent
schuldvergelijking overigens in het 
Burgerlijk Wetboek is bepaald. Het sluit 
dus allerminst in geval van faillissement 
de toepasselijkheid uit van de artt. 1464 
en volg. B. W. Wat art. 1465 betreft, 
verwijs ik naar het arrest van het Hof te 
's-Hertogenbosch van 23 Jan. 1923, W. 
11119. Hetzelfde geldt van art. 1470 B. W. 
Ook dit artikel is naast art. 53 Faill.wet 
van toepassing, evengoed als het van 
toepassing is naast art. 1463 B. W. 
De geschiedenis van de artt. 53—55 
Faill.wet geeft niet de geringste 
aanleiding tot een andere beslissing. De 
toelichting van art. 53 houdt zich 
uitsluitend bezig met de vatbaarheid voor 
dadelijke vereffening en opeisching van de 
vorderingen op den boedel. 
De niet door de Faillissementswet 
uitgesloten toepasselijkheid van art. 1470 
B. W. in geval van faillissement had moeten
leiden tot de gevraagde cassatie. 
Men stelle, dat in het geval, in het tweede
lid van art. 1470 bij wijze van voorbeeld 
genoemd, de schuldeischer van de in beslag 
genomen vordering wordt failliet verklaard,
en bedenke dat de wetgever bij de 
vaststelling van de Faillissementwet er van
uitging, dat het faillissement het karakter
heeft van een algemeen beslag. De Hooge 
Raad deelt deze opvatting, zie arresten van
17 Mei 1878, w. 4250 en 5 Jan. 1923, w. 
11022 (twee arresten uit vele). Zij wordt 
gedeeld óók door de schrijvers: Polak, 
Handels- en faillissementsrecht, dl. 1, 3de
dr. bl. 480; mijn Faillissementswet 
verklaard, 3e dr. bl. 37 v.; Leidraad, 5de 
dr., nl. 890 v. Is het nu aannemelijk, dat 
de wetgever de werking van art. 1470 B. W.,
dat uitdrukkelijk zegt dat de 
schuldvergelijking niet plaats heeft na 
beslag op hetgeen men schuldig is, heeft 
willen uitsluiten als het individueel 
beslag wordt vervangen door een algemeen 
faillissementsbeslag, en dat hij tot die 
uitsluiting zou zijn overgegaan 
stilzwijgend en zonder een enkel woord tot 
toelichting? Had niet die ongerijmde 
uitkomst den advocaat-generaal en den 
Hoogen Raad een waarschuwing moeten wezen, 
dat hun theorie over het karakter van de 

J.P.J. Asselbergs, Lid der Prov. Staten van Noordbrabant 
te Bergen op Zoom. 
Mr. Dr. Jan van Best te Eindhoven. 
H.M.J. Blomjous, Lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal 
te Tilburg. 
Dr L. Deckers, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal te
's-Gravenhage. 
Mr. W.M.J.M. van der Eerden te 's-Hertogenbosch. 
M. van Hout, Lid der Prov. Staten van Noordbrabant te 
Helmond. 
A. Houtman te 's-Hertogenbosch. 
E. Hupperetz te Weert. 
P.W. de Jong van den Heuvel, Lid der Eerste Kamer der 
Staten-Generaal te Tilburg.
E. van Koolwijk, Notaris te Roermond. 
W. Lutkie, voorzitter van de Kamer van Koophandel te 's-
Hertogenbosch. 
Mr. J. van den Mortel, Lid der Prov. Staten van Noord-
Brabant te Tilburg.
J.A. Poels, Oud-Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te Venray. 
Nijst, Notaris te Echt. 
Jacq. Smeets, Lid der Prov. Staten van Limburg te 
Heijthuijzen. 
Frans van Thiel te Helmond. 
J. de Vlam, Lid der Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
te Eindhoven. 

Daar de president der Rechtbank 
Mr. P.H. Loeff 
nog niet van zijn ziekte hersteld is werd de vergadering 
gepresideerd door den vice-president 
Jhr. Mr. C.O.M. van Nispen tot Sevenaer, 
terwijl overigens de Rechtbank was samengesteld uit de 
rechters 
Jhr. Mr. E.A.E. van Meeuwen en 
Mr. K.C.J.M. Sassen en 
Jhr. Mr. B. De Roy van Zuidewijn als griffier. 

Verder zag men op het podium achter de tafel der rechters 
de geheele directie van de Hanzebank, de heeren 
M. Verberk, algemeen directeur, 
H. van Rooij, 
H. v. d. Velden en 
Baümchen, 
directeuren, alsmede 
Mr. I. Swane, rechtskundig adviseur en 
Mr. L. van Heijst, procureur. 

Dubois
Teurlings
Philipsen (?)
v.d. Ven
Joelen
Boskamp
notaris uit Echt
Mr. R. E. Tilman
J. Esbach

Prof. Volmer / Völmer
W.J. Hartmann accountant
P. Klijnveld accountant

5 januari 1929  ST. MICHIELS GESTEL. 
Burgemeester Spierings overleden. 
Te Wassenaar, waar hij wegens overspanning vertoefde, is 
overleden de heer Th. G. A. M. Spierings, burgemeester van
St. Michielsgestel, en lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. 
Vroeger vervulde de heer Spierings een leidende rol in de 
R. K. Middenstandsbeweging te ’s-Hertogenbosch. Hij was 
o.a. na eerst voorzitter der Hanze te zijn geweest, eerste
driecteur der Hanzebank en begon later een eigen 
kassiersbureau. Verder was hij president der Hanze-
Borgmaatschappij. 
In St. Michielsgestel, waar hij woonde, was hij jaren 
wethouder; in 1920 werd hij tot burgemeester dier gemeente
benoemd. 
Opvolger van den heer Th. Spierings als lid der 
Provinciale Staten van Noord-Brabant is de heer Jos. E. M.
Meijring, voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te ’s-Hertogenbosch en voorzitter der Bossche R.
K. Dioc. Middenstandsvereeniging.

G. Metz, accountant P. van Besouw & Zonen/Hollandsche 
Textiel Ind. te Goirle
J. J. W. IJsselmuiden als accountant bij De Hanzebank 

Th. de Vries, geestelijk adviseur van de afdeling Tilburg
Jos. M. van Luyk
Chris Jansen, directeur Graphos te Hilversum
Dr. van Beurden
Jos. Meyring, bondsvoorzitter
Mr. van Hellenberg Hubar, Nationale Hanzebureau

J.H. Nijpels, Hotel du Commerce te 's-Hertogenbosch
Dericks, notaris

A. Bos, directeur Maatschappij Helenaveen
F. Derplein, houthandelaar in Eindhoven
J.B. Raming 
J. van Nes
W.L.P.A. Molengraaff, hoogleraar Handelsrecht
Noordman, directeur Heerlijkheid Sterksel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_van_Hellenberg_Hubar
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ter sprake, dat de president eveneens verwijst naar de 
eventueel te benoemen bewindvoerders. 
Een der aanwezigen vraagt of onder het bedrag der wissels 
ook begrepen zijn de bedragen die zijn binnengekomen na de
aanvrage der surséance en vraagt wat daarmee moet 
gebeuren. 
De heer Verberk vindt het beter, dat dit wordt overgelaten
aan de bewindvoerder. 
De heer Mr. v. Heijst zegt dat wel wissels van debiteuren 
zijn geïncasseerd, de wissels van crediteuren zijn blijven
liggen cn zullen worden overgelegd aan de bewindvoerders. 
Een andere aanwezige verkaarde, dat men hier nu wel 
gehoord heeft, dat de cliëntèle der Boerenleenbank geen 
risico loopt, maar waar de Boerenleenbank voordeelen heeft
gehad, zijn ten nadeele van de crediteuren. 
Op een desbetreffende vraag antwoordt de heer Verberk, dat
alle goederen der bank onbezwaard zijn. 
Gevraagd werd of de bedoeling is de directie en 
correspondenten op hetzelfde salaris te laten. 
De president antwoordt, dat het bestuur er niets over te 
zeggen heeft; dat is de taak der bewindvoerders. 
Op de vraag hoeveel van de vorderingen dubieus is, 
antwoordt Mr. Van Heijst, dat dit afhangt van de 
geleidelijke afwikkeling der zaken. Daarom is surséance 
aangevraagd. 
Verder werd door den heer Asselbergs de opmerking gemaakt:
Toen intern bij de Hanzebank vaststond, dat surséance 
moest aangevraagd worden, zijn nog gelden van crediteuren 
getoucheerd. Daarvan werden door spr. voorbeelden genoemd 
van f24000 en f18000. In hoeverre worden deze bedragen 
opgenomen in den boedel na de surséance? 
De president kan die vraag niet beantwoorden. 
Mr. v. Heijst antwoordt, dat dergelijke gevallen, er zijn 
er meer, moeten worden beslist in overleg met de 
bewindvoerders. 
De heer Asselbergs vroeg de Rechtbank om een beslissing, 
doch de President antwoordde, dat die beslissing aan de 
bewindvoerders is. 
Een der aanwezigingen drukte zijn bevreemding erover uit, 
dat terwijl altijd op de gebouwen 5% wordt afgeschreven, 
in 1921 en 1922 slechts 3% is afgeschreven. 
De heer Verberk antwoordde, dat 3% voldoende werd geacht. 
De gebouwen staan reeds geruimen tijd, en de afschrijving 
van 3% werd zeer behoorlijk geoordeeld. 
Op een vraag of de wissels aan de Boerenleenbank zijn 
verdisconteerd of in deposito gegeven, antwoordt de heer 
Verberk dat ze in pand zijn gegeven. 
Verschillende sprekers komen met persoonlijke gevallen 
voor den dag en in een geval kan de president den man 
bijna niet kwijtraken. De man, die roept, dat hij de 
waarheid niet zeggen mag, wordt door den deurwaarder 
weggevoerd. Het betrof een spaarbankinlage van f600, 
waarvan later beweerd werd dat ze wel was ingeschreven in 
zijn boekje doch niet in geld ontvangen. 
De heer Coenen drong aan op meer gegevens van de directie.
De President verzoekt die vraag meer concreet te stellen. 
De heer Coenen vraagt wat er gedaan is voor de 
crediteuren, terwijl de debiteuren wel worden geholpen. 
De heer Verberk erkent dat er voor debiteuren veel is 
gedaan èn door de bank èn door de regeering. De 
Hanzenoodwet heeft ten doel debiteuren door den tijd heen 
te helpen. Spr. heeft vernomen, dat ook crediteur-
debiteuren zullen kunnen gesteund worden. Door de hulp aan
debiteuren zijn de crediteuren gebaat, want wanneer men 
debiteuren zou "afslachten" zou dat verliezen voor de 
crediteuren beteekenen. De bank zal voor de crediteuren 
door de reorganisatie trachten te bereiken, wat zij zoo 
gaarne wenschen. Crediteuren die absoluut geld noodig 
hebben, moeten die zaak bespreken met de bewindvoerders. 
De hoofddirectie van de Ned. Bank heeft verklaard, dat de 
bewindvoerders zich daarvoor tot haar kunnen wenden. Ook 
van die zijde is men dan tot hulp bereid. 
De President deelde op een vraag mede, dat in de vorige 
vergadering slechts 6 personen met f18314.31 tegen de 
surséance waren. Dit komt dus tegenover het enorme bedrag 
aan volmachten, dat de Hanzebank heeft, niet in 
aanmerking. 
Een geeste1ijke (wiens naam wij niet konden verstaan) 
vraagt inlichtingen naar effecten, die in onderpand 
gegeven zijn. Hij vraagt of die nog aanwezig zijn en 
terugkomen. 
De President antwoordt, dat de bewindvoerders op 't laatst
van de volgende week zullen benoemd worden en dat deze die
vragen zullen te beantwoorden hebben. Anders zijn er 
curatoren. 
De geestelijke had gaarne een antwoord van de directie ter
geruststelling van velen. Mr. v. Heijst antwoordt, dat die
effecten krachtens de rekeningcourant-voorwaarden 
herbeleend zijn. De effecten in open bewaring zijn alle 
present. 
Een der sprekers vroeg of men die nu terug kan krijgen. 
De President antwoordt ontkennend. Men moet wachten tot de
bewindvoerders zullen zijn benoemd, wat zeer spoedig zal 
geschieden. 
Er zullen benoemd worden 3 bewindvoerders en 5 
deskundigen, menschen van groote bekwaamheid en 
integriteit, die na verloop van eenige maanden een rapport
uitbrengen, waarin zij op duidelijke en de meest 
onpartijdige wijze vaststellen hoe het staat met den 
boedel. Op grond van dat rapport zal de Rechtbank dan over
definitieve surséance beslissen. 
De President constateert dat tot dusver 8500 crediteuren, 
ongerekend de honderden in de vorige vergadering, met een 
totaal bedrag van 11 millioen zich vóór voorloopige 
surséance hebben verklaard. 
Daarna wordt gestemd. 
Slechts één persoon was tegen surséance. 
De President constateert daarop dat de overweldigende 
meerderheid der vertegenwoordigde crediteuren met een 
overweldigende meerderheid wat betreft het bedrag zich 
voor de verleening van een voorloopige surséance van 
betaling heeft uitgesproken. 
Om 10 minuten over half 2 wordt de tweede en laatste 
vergadering gesloten. 
In de eerste en tweede vergadering zijn de heeren Mr. R. 
E. Tilman, agent der Nederlandsche Bank en de accountant 
J. Esbach door de rechtbank verzocht als deskundigen te 
willen optreden ter beantwoording van eventueel te stellen
vragen. Echter is dit niet noodig gebleken.

July 6, 1923 Meeting of Creditors of the Hanzebank
Today there was the certainly rare case that our Court met
"in chambers" outside the courthouse, in the great hall of
"Casino", and that no less than 31,000 people could have 
been present if they had chosen. It is felt how the 
confidential character of the "chamber's office" had thus 
become a mere formality, and the meeting actually became 
equivalent to a public meeting. Even if it is one without 
"Pers" because it was not allowed. It concerned the 
meeting of creditors of the Hanzebank here, who had been 
summoned by the Court to express their opinion on the 
Hanzebank's application for a suspension of payments. One 
had to have proof of creditor access or authorization to 
be admitted to the Casino. Fortunately, not all 31000 
creditors came forward, because what should have happened 
is a difficult question to answer! Yet there was a 
colossal interest.
The great Casino room, which can hold between 800 and 900 
people, was packed, and in the present summer weather 
there was of course an almost unbearable temperature. The 
creditors were standing in the vestibule and outside on 
the street. It was not possible to bring everyone into the
hall.
The Court sat down at the green table on the stage, the 
place where comedy has so often been played, but where now
a very serious and tragic play was to be performed, 
involving the interests of tens of thousands.
Since the President of the Court Mr. P. H. Loeff has not 
yet recovered from his illness, the meeting was presided 
over by Vice-President Jhr. mr. C. O. M. van Nispen tot 
Sevenaer, while for that matter the Court was composed of 
the judges Jhr. mr. E.A.E. van Meeuwen and Mr. K. C. J. M.
Sassen and Jhr. mr. B. De Roy van Zuidewijn as clerk of 
the court.
Furthermore, on the podium behind the table of the judges,
the entire management of the Hanzebank could be seen, 
Messrs M. Verberk, general manager, H. van Rooij, H. v. d.
Velden and Baümchen, directors, as well as Mr. I. Swane, 
solicitor and Mr. L. van Heijst, attorney.
The board members of the Hanzebank were also present.
In the foreground was the lectern from which the various 
speakers had to speak. In the hall, where the police 
supervised — including the Commissioner himself, Mr. V. 
Dam was present — people mainly saw people from outside. 
The inhabitants of Den Bosch could be counted on their 
fingers. There were also a few ladies among those present 
and a few clergymen. At half past nine the hall was 
already about three-quarters full, at a quarter to ten it 
was completely full downstairs and the galleries also 
began to fill, while the side corridors also filled up. 
The gestures of the Hanseatic Bank were, of course, widely
discussed among themselves and from what we heard, a 
general spirit of resignation could be noted. We'll see if
the discussions will confirm this later!
The front rows of the hall were reserved for the various 
lawyers, who were represented in great numbers. Few 
lawyers would have stayed away from our bar.
The President says he will give creditors an opportunity 
to inquire and defend or contest the petition for 
moratorium. He notes, however, that a fight can actually 
have relatively little value, because already represented 
in the meeting by proxy amounts of about 11 million, which
are in favor of granting suspension, and more than 8300 
persons, so that roughly estimated there are certain to be
rejected, 4000 people must be present and represent an 
amount of at least f4 million.
Therefore, since the probability is already very slim, it 
does not seem to be of much use to enter into lengthy 
discussions. In the meantime, business opportunities will 
be given.
A notary from Echt says that a reorganization proposal 
will soon be made, which will be in the interest of the 
bank, shareholders and creditors. He proposes to set up an
association of creditors to check the reorganization 
plans.
The President notes that this has nothing to do with the 
subject. It is indifferent to the court whether a 
moratorium is granted or not, but if so, a large 
commission of impartial, distinguished men of expertise 
will be appointed, who will make a detailed report on the 
situation. If one wishes that investigation before that 
time, one must vote against the suspension of payments.
Mr. Joelen asks for how long the suspension of payments 
can be granted.
The President: For a maximum of 1½ years.
Mr. Joelen: If the vote is against suspension of payments,
what happens then?
The president reiterates that 10,000 creditors have 
already appeared by proxy with a capital of 11 million, so
that before change is definitely needed 4 million capital,
more than 4000 dissenting voters who are not present. 
Perhaps a second meeting will be held because not all can 
be present.
Mr. Joelen: But if it is rejected?
The President: Then bankruptcy is declared.
Mr. Joelen: What do you think, gentlemen of the court, is 
the best way?
The president: The court cannot and may not give advice.
On another question, the president says that in the event 
of bankruptcy it can be expected that it will take a year 
before the first distribution list will be published.
Another speaker says that what one would like to discuss 
cannot be discussed. Criticism of the management comes 
later. It is now best to vote for a moratorium. In 
Nijmegen there is a combination that was never a borrower,
and it deposited f2600 the day before the offices were 
closed, with a specific destination to remit. The bank did
receive the money, but no remittance took place. It must 
be examined to what extent that conduct was a lawful act.
The President: You cannot reserve your rights regarding 
the vote; it is unconditional. There is no better way to 
know the true condition of the estate than by appointing 
the commission which is appointed by moratorium. They are 
top-notch experts. They will be able to give the most 
absolute picture of the situation. If they believe that 
what they find should lead to action by the Public 
Prosecutor, then one can be sure that this will happen. 
(Applause.)
Mr. Hendriks from Nijmegen is for suspension of payment, 
because we have no other option. It is the only means of 
saving the money of the thrifty middle class. We could 
argue whether the proxy vote has been obtained by lawful 
means.
When the offices for money and securities trading were 
reopened, it was said: if you are not in favor of a 
moratorium, then you are in favor of bankruptcy. In the 
countryside people have won votes (applause). We place our
trust in the Dutch judges. That won't be out of place. It 
will not be as under a government that has never been 
accountable, as it were. (Applause and hurrahs.)
The president warns that he will not allow any signs of 
approval or disapproval, otherwise he will have the room 
vacated.
Mr. Hendriks: Even if the votes were not received fairly 
beforehand, it doesn't change anything. However, it may 
turn out to the Court that these votes were not obtained 
lawfully. Let's leave that to her!
When the moratorium will be granted, Fr. that it shall not
be extended until the legal term, which the Court shall 
prevent, prevent, and notify the names of the 
administrators as soon as possible to take certain 
measures.
He appeals to the Court for the poor savers, who are the 
victims of the speculation of a few and poor supervision. 
(Applause.)
Notary Verheggen from Blerick opposes those insinuations 
that the powers of attorney have been obtained in an 
unfair way. He himself is a trustee. He has been given the
powers of his own free will.
A speaker unknown to us noted that his vote for suspension
of payments should not be interpreted as a vote of 
confidence in the management. prov. asks the management 
whether they will also reorganise.
Mr. Verberk refused to answer.
The President believes that the Hanzebank's board has been
extremely frugal in its information. He says that question
could now be answered.
You are strong because you have many voices: if not, your 
attitude would be different.
Mr. Verberk said he would fully cooperate with the 
reorganization in the interest of the bank and the 
creditors.
The same speaker just said that the unsecured creditors 
were disadvantaged by the pledge on behalf of the 
Boerenleenbank. Another grievance is that a dividend was 
paid last year, presumably from the funds of the unsecured
creditors. These are reasons why people are not 
sympathetic to the management. That is why he would have 
liked the promise that the management would reorganize.
Prof. dr. Vo1mer asks the management whether perhaps the 
reorganization plans are at such a stage that no 
announcement could be made and whether the management 
would be prepared to make way for others if this is 
necessary in the interests of the reorganization. Mr. 
Verberk says that it is certain that capital renewal must 
take place in order to be able to continue the company. It
is not yet possible to indicate exactly how this will be 
done, but the cooperation of creditors is in the first 
place necessary for this.
It could be done by converting part of the claims into 
ordinary and private capital. for the sake of prudence 
will and we don't mention a percentage yet, but we trust 
that the bulk of your claims will be able to remain intact
as such. An inquiry has been made by experts who have made
the following statement, signed by Prof. Volmer and the 
accountants W. J. Hartmann and P. Klijnveld.
At the request of the Board of the Credit Association "de 
Hanzebank", the signatories of the order have asked 
themselves whether it will be possible to reorganize the 
company of the Association on a profitable basis.
Based on the documents submitted to them, they have come 
to the conviction that the possibility has been given for 
the almost immediate continuation of the business and for 
the gradual realization of that part of the asset which by
nature and substance must be allocated for that purpose. 
if the cooperation of all interested parties can be 
counted on for that reorganization.
Before submitting a definitive project, it will be 
necessary for them to form an accurate picture of the 
inner value of the various assets through their own 
research. Moreover, this investigation would also be 
necessary to obtain cooperation outside the existing 
creditors, which is a sine qua non for the success of any 
reorganization plan.
The undersigned must not conceal that, in their opinion, 
rapid reorganization is a means of preserving creditors 
from great and unnecessary losses.
Prof. dr. Vö1mer says that the director has not answered 
his question. However, the management has stated to him: 
After every reconstruction, a new board will of course 
have to be elected and the creditors will be completely 
free in this.
One of those present asks whether the Hanzebank's statutes
exist.
The president answers in the affirmative.
The previous speaker had thought it better that every 
saver should have received such a booklet. He has often 
asked in vain for it.
Mr. Philipsen(?) refers to the nonsensical stories 
circulating about the management. prov. asks if it is true
that the central director is also the agent of a large 
life insurance company, if it is true that one of the 
members of the board of trustees has already been 
discharged without the creditors' knowledge, whether it is
not strange is that the central director is then asked to 
remain tc also with the reorganization. prov. expresses 
the desirability that in the selection of experts, persons
will be chosen who cannot be influenced.
The president replies that first-class people, in addition
to the lawyers, will come into the committee, all of whom 
are outside the board and are even foreign to her. If it 
turns out that practices have been committed that are 
punishable, then the management will have to bear the 
consequences.
Mr. v.d. Ven had expected to hear an explanation of the 
situation from the management at the beginning of the 
meeting. Now we only know how many people are in favor of 
suspension of payments. If one now casts one's vote, it is
of no significance, because the board of directors has 
made no announcements of the position of the bank. prov. 
asks which are the largest credits the bank has granted.
mr. van Heijst, the bank's attorney, says that the bank 
does not consider itself obliged to name any debtor. Where
the bankruptcy law does not require the submission of a 
list of debtors, it is now also not desirable to name one,
that would only increase the unrest. However, the director
is happy to provide an overview of the situation.
The President acknowledges that it is not necessary to 
submit a statement of debtors. He leaves there whether it 
is a proper attitude, since there are already so many 
votes in favour. He believes that the creditors are 
entitled to it, but the bank cannot be forced.
Mr. v.d. Ven did expect that no names would be mentioned. 
prov. asks what the amount of the debtors is and what is 
questionable about it.
Mr. Verberk provides a further explanation of the 
statement of assets and liabilities below.

ACTIVE.
Cash ... f631.926.09
represents the cash available at Headquarters, Branches 
and Correspondents as at 31 May 1923.
Foreign money ... f19,926.26 consisting of 10 kinds of 
foreign currencies with a value as at 31 May 1923 of the 
said amount.
Coupons ... f49.648.80
Securities ... f2.137.078.66 of which obsolete f992.601.66
with an appraised value of f365,000.— consisting of shares
and bonds in domestic and foreign companies. The rest at 
f1.144.477.— is current and consists of excellent funds. 
Discounted acceptances ... f86.341.49 bills of exchange 
purchased by us from our clients drawn by them on their 
customers.
Bankers ... f894.965.16
Prolongation and loan account and advance on funds 
f679.381.47; unsecured, on account of bills of exchange 
collected for us f215.583.69.
Buildings... f1.015.930.74
This is the book value, i.e ??earth less depreciation. 
Depreciation amounted to 5% p. j., over 1921 and 1922 3%.
Device ... f22.47.11½
consisting of safe-deposit boxes, belt cabinets, 
furniture, etc. The depreciations have regularly amounted 
to 10%.
Claims ... f35,024,916.29 against securities collateral 
f3,500,000, spread over 724 accounts. Trade receivables 
(2775) f31,500,000.

PASSIVE.
Bankers ... f10.021.892.80
Everyone knows that a bank must be able to discount its 
paper (promissory notes and bills of exchange) in order to
strengthen its cash position if necessary. Where we were 
not able to place our paper sufficiently with the 
Nederlandsche Bank, as is known, we entered into an 
agreement with the Boerenleenbank in this regard. We have 
also taken out loans from her on the collateral of current
and obsolete funds. It is clear where the Boerenleenbank 
gave us important credit that we had to provide ample and 
solid cover, as is the case with the Nederlandsche Bank 
and every other bank. About half of the balance is covered
by fund collateral. In accordance with the generally 
customary and current account conditions applied by the 
Boerenleenbank, all of our assets held by us serve as 
security for our obligations towards it. The 
considerableness of the amount and the further financing 
gave reason to lay down the agreements in more detail in a
deed. No banker is affiliated with us that is not fully 
covered.
Of these f10,021,892.80 are unsecured for an amount of 
f287,198.54 due to bills collected and foreign bankers due
to drawn checks. Creditors ... f6.385.452.88
4114 Current Account Creditors.
Savings bank ... f6.972.929.06'½
Divided over approx. 17,000 booklets.
Money withdrawn on deposit ... f10.855.884.23½: number of 
deponenteo 6613. Of this, covered mainly for the benefit 
of public bodies, an amount of f301,300.— by current funds
Pension fund ... f154.259.03½
the pension fund's claim is covered by current funds up to
an amount of f30,000.— and the rest by credit notes. The 
Pension Fund is a separate Foundation, regulated by 
regulations.
Coupons to be paid ... f39.467.37½
Affordable coupons with us. To be regarded as creditors.
Dividend payable ... f30.691.66
Uncollected Dividends. To be regarded as creditors.
Rediscounts ... f160.000
Paper given in rediscount at the Nederlandsche Bank.

prov. can imagine that people are not satisfied with this 
explanation and that they will want to know something 
about the 35 million debtors.
prov. says it is extremely difficult, even for 
accountants, to determine the losses to be incurred and 
the risks involved.
prov. can state, however, that the losses incurred and to 
be suffered, which are likely to arise, some with 
certainty, depending on the state of malaise, will be able
to be absorbed by the existing capital and reserve. There 
are risks that may or may not lead to loss, no one can say
that. Renewal of share capital is necessary, for which Fr.
calls for all cooperation.
A kind of blocking will be applied to the repayments, but 
in such a way that the necessary need can be met. Not that
one will suddenly be able to get everything back when the 
doors are reopened.
The capital amounts to f4,235,000, the reserve is about 
f700,000. The profit for 1922, after depreciation of 
f37,000 on buildings, etc., amounted to f169,000.
Mr. v.d. Ven asks the amount up to which assignment has 
been granted to the Boerenleenbank. mr. v. Heijst does not
think it is in the public interest to answer this 
question. The public interest should not be sacrificed to 
satisfy curiosity.
Mr. Teurlings noted that every statement from the 
Hanzebank must be enforced by the meeting. It would have 
been much more pleasant for us if at the beginning of the 
meeting the management had said what it has now done. Now 
she is still very frugal. It has been written that, 
according to the statement of the management, the losses 
are mainly incurred on 5 large debtors. prov. asks what 
the book value is of those 5 receivables and to what 
percentage they are safe.
Mr. Verberk says that it had been his intention from the 
outset to provide the information, which has now been 
given in bits and pieces, but was first asked who wanted 
information.
It is not correct that the management has stated that the 
losses are incurred on 5 large debtors. That remains the 
responsibility of those who wrote it. Nor is there any 
mention of it. The risks run over at least 120 middle-
class businesses, as well as a few large ones.
Only in the cooperatives of the middle class was almost 1 
million loss suffered.
The losses run over the whole group of the middle class, 
all the businesses in our South.
Mr. Teurlings says  that if the management really intended
to reveal the state of affairs, it should have done so 
first. prov. asks the date of the agreement with the 
Boerenleenbank.
Mr. Verberk says. that only a few claims to the 
Boerenleenbank have been pledged. prov. has already said 
that half of the 10 million for bankers is covered by 
funds, the rest by receivables assignment.
Mr. Teurlings asked whether this assignment had not put 
the other creditors in a less favorable position in favor 
of the Boerenleenbank.
This question is not answered.
The President says that this may appear from the report of
the committee, which will be appointed when the suspension
of payments is granted. However, one is now faced with the
fact that the Hanseatic Bank has already provided itself 
with so many powers of attorney that it will be granted a 
suspension of payments.
prov. regrets that last mr. unable to answer his 
questions.
Mr. Verberk declares that if he does not state the amount 
of the Boerenleenbank, this is not in the interest of the 
Hanzebank but in the public interest.
The president says that those figures will be made public 
soon, as the suspension of payments will not be granted 
for a long time. So what objection can there be to 
mentioning the figures?
Mr. Verberk mentions 22 Dec. as the date of the deed. 
1922. It was determination of an existing condition.
(Much of what is said on stage cannot be understood in the
hall).
The President says it's either bankruptcy or a temporary 
suspension of payments. In the latter case one gets a set 
of experts and administrators who will be above all 
suspicion.
Mr. Verberk reiterated his statement, which he gave in his
detailed explanation to the head of "bankers". The 
relationship with the Boerenleenbank dates back years. The
relationship has existed for years. That is why there were
agreements from years ago and these have been laid down in
more detail in an act, in documents that are legally 
correct.
Wasn't that to the detriment of the creditors? No. The 
Boerenleenbank was entitled to adequate cover, and it is 
covered, so that there is no risk for the members of the 
Boerenleenbank, nor for the creditors. We receive back 
from the Boerenleenbank what it has left over from the 
collateral provided.
Mr. Teurlings asked whether the Boerenleenbank would be 
eligible before 22 Dec. 1922 was also covered.
Mr. Verberk answers in the affirmative.
Mr. Swane says that the claim of the Boerenleenbank has 
always been more than covered. The impression that in 
December 1922 she would have suddenly become preferential 
creditor from a competitor is not correct. She was always 
amply covered.
Mr. Dubois says: There has been a relationship between the
two banks for years and the Boerenleenbank never made any 
transaction before sufficient cover was in place. When at 
the end of last year the Hanzebank wanted to dispose of 
more money, the Boerenleenbank exercised great caution and
decided to provide the money, while the cover was laid 
down in the deed. So things are perfectly fine.
After the Boerenleenbank has paid its claims, the surplus 
will of course go into the estate of the Hanzebank. 
(Laughter).
The meeting should not have the impression that the whole 
amount of 10 million is a claim of the Boerenleenbank. 
It's only part of it.
The President: Tell me an amount.
Mr. Dubois: It saves a few millions.
The President: Will you answer the question?
Mr. Dubois takes the position that the general interest 
does not require to name the correct figure.
Mr. Teurlings determined on the basis of the statements of
a member of the board of den Boerenleenbank that the 
amount that the Boerenleenbank has to claim from Hanzebank
is covered and that there is a surplus. In the contract of
22 Dec. '22 the book value a greater surplus than the 
first?
Mr. Dubois says that it goes without saying that a banker 
will not give money without proper cover. Since money was 
issued again at the end of the year 1922, the surplus was 
also greater.
The position of the creditors has been exactly the same.
THE PRESIDENT: Has the surplus been abnormally high, as 
Mr. Teurlings asks?
Mr. Dubois cannot answer.
Mr. Verberk says that the coverage was always about 30 to 
40%, above the amount provided.
The President undertakes that the commission will address 
all the questions raised. One of the other attendees finds
the answers to Mr. Teurlings' questions absolutely 
insufficient. He thinks the management of the Hanzebank 
and the speakers of the Boerenleenbank are a neat 
combination of spokespersons. Nothing is known yet. The 
Boerenleenbank was of course entitled to cover. The 
director of the Hanzebank has said that the Ned. Bank 
refused at the end of last year paper from the Hanzebank 
in its portfolio to take then stood for the Ned. Bank 
established that the Hanzebank was not reliable. Then the 
Hanzebank went to the Boerenleenbank for money and cover 
was of course claimed for that. Spr., who is an accountant
in Nijmegen, mentions a case of assignment, a claim of 
f26000 on someone who was in debit. So he doesn't attach 
much importance to those assigned claims.
The mistake is that the Hanzebank has known for some time 
that the matter was not in order and has continued to 
struggle. It must be investigated whether it had the right
to do so and whether during that period a creditor was not
favored at the expense of others. However, Sr. believes 
that the committee to be appointed, in which he has every 
confidence, will have to answer that.
Mr. Verberk speaks the statements of previous mr. against.
The Ned. Bank has indeed continued with the rediscount and
has even increased it. prov. awaits the report of the 
commission with confidence.
The President asks those who are against the granting of a
provisional suspension of payments to stand up and those 
who stand raise their hands. If the provisional suspension
of payments is granted, bankruptcy may very well follow.
Only 6 people objected.
Then the hall was cleared and the second meeting began.

THE SECOND MEETING.
At 10 minutes before half past one, the second meeting 
started. The hall was now completely filled again. The 
galleries were empty this time. Again, the attendees were 
again mostly people from outside the city.
Mr. Verberk was the first to speak. He said that one could
dwell on the causes that led the Hanseatic Bank to apply 
for a moratorium. The main cause, however, is the 
tremendous crisis, caused by the economic downturn, while 
the Hanzebank has its clients in the industrial South of 
the country, where the malaise is most felt. Another cause
is the withdrawal of funds by creditors, because they 
needed more money because of the circumstances of time. 
Money was also withdrawn out of fear and anxiety. That is 
why the Hanzebank was obliged to take the unpleasant step 
for a provisional suspension of payments. Much untruth has
been written about the Hanseatic Bank. prov. will not go 
into that. The report of the experts will soon provide the
answer.
Mr. Verberk then gave the same explanation of the 
statement of assets and liabilities as given in the first 
meeting. He also explained once more that the 
Boerenleenbank has always been covered with a large 
surplus and that this surplus also existed when the deed 
dated 22 Dec. 1922 the situation already existing for 
years was recorded. Emphatically assured Mr. that the 
creditors have not been disadvantaged as a result and, on 
the other hand, that the clientele of Boerenleenbank does 
not run the slightest risk.
It is understood that in the assets of 40 million other 
things are hidden, viz. in the form of losses and risk. 
Even for the most experts it is impossible in this time of
economic crisis to give accurate amounts of losses or 
risks. The losses incurred and, in our view, losses to be 
suffered could be absorbed by existing capital and 
reserves (together about f5 million). However, risks 
remain in the company and it is impossible to say how 
great they are. Well, can Sr. declare that they are 
limited and even very limited in relation to the amount of
the creditors. In particular, Fr. the emphasis on the 
expression "in proportion". So one should not go too far 
in his conclusion. Capital must be renewed. In order to do
this, it is necessary in the first place to appeal to the 
creditors. Their cooperation is desired and necessary. It 
may be effected by converting part of the claims into 
ordinary or guaranteed capital. The bank is confident that
most of the claims will be able to remain intact as such. 
In that regard, Fr. announcement of the well-known 
statement of Prof. Volmer et al.
It is hoped that reorganization will bring the creditors 
to the full satisfaction, explains Spr.. A new solid 
reconstructed case will have to come and we hope and 
confidence to find the most satisfactory solution for 
creditors. As far as the claims are concerned, a certain 
percentage will be repaid immediately upon reopening the 
bank, and the remainder after some time.
On a question from Jr. mr. v. Meeuwen says spr. further 
that the claims will be settled partly in cash and partly 
in some other form of participation.
One of the speakers presented a particular case, but the 
President declared that this is not the place to discuss 
it. the spr. may propose its interests to the 
administrators who will be appointed when a moratorium is 
granted.
Mr. Boskamp stated that he was in favor of the suspension 
of payments.
The President does not think it necessary for creditors to
come and tell.
A third speaker also brings a In a particular case, the 
president also refers to any administrators to be 
appointed.
One of those present asks whether the amount of the bills 
of exchange also includes the amounts that have been 
received after the application for a moratorium and asks 
what should be done with them.
Mr. Verberk thinks it would be better that this should be 
left to the administrator.
Mr. mr. v. Heijst says that while debtors' bills have been
collected, the creditors' bills have remained and will be 
submitted to the administrators.
Another present stated, that it has now been heard here, 
that the clients of the Boerenleenbank run no risk, but 
where the Boerenleenbank has had advantages, they are to 
the detriment of the creditors.
To a relevant question, Mr. Verberk replies that all the 
bank's goods are unencumbered.
It was asked whether the intention is to leave the 
management and correspondents on the same salary.
The president replies that the board has nothing to say 
about it; that is the task of administrators.
When asked how much of the claims is questionable, Mr. Van
Heijst, that this depends on the gradual settlement of 
matters. That is why a moratorium has been applied for.
Mr. Asselbergs also made the comment: When it was 
established internally at the Hanzebank that a suspension 
of payments had to be applied for, funds from creditors 
were still processed. Of these, Fr. mentioned examples of 
f24000 and f18000. To what extent are these amounts 
included in the estate after the moratorium?
The president cannot answer that question.
mr. v. Heijst answers that such cases, there are more, 
must be decided in consultation with the administrators.
Mr. Asselbergs asked the Court for a decision, but the 
President replied that that decision is up to the 
administrators.
One of the attendees expressed his surprise that while 
buildings are always depreciated at 5%, in 1921 and 1922 
only 3% was depreciated.
Mr. Verberk replied that 3% was considered sufficient. The
buildings have been standing for quite some time, and the 
depreciation of 3% was judged to be very reasonable.
When asked whether the bills have been discounted to the 
Boerenleenbank or put on deposit, Mr. Verberk replied that
they had been pledged.
Several speakers present personal cases, and in one case 
the president can hardly lose the man. The man who shouts 
that he may not tell the truth is led away by the bailiff.
It concerned a savings bank deposit of f600, which was 
later claimed to have been registered in his book, but not
received in cash.

opzet van den verkoop, die gebrekkig en ondoelmatig zouden zijn geweest. 
Reeds werd door ons medegedeeld, dat de verkaveling, na een zeer 
minitieus onderzoek en uiterst nauwkeurige recherche gedurende niet 
minder dan 30 dagen, is vastgesteld door meergenoemde deskundigen, die, 
welwillend als zij waren en heel wat bereidwilliger dan de hun eigen 
belang nastrevende leidende personen op Sterksel, zeker ontvankelijk 
zouden zijn geweest voor practische wenken. Evenwel gedurende het geheele
verloop hunner werkzaamheden hebben de heeren Raming en de Nes van niet 
de minste belangstelling blijk gegeven en van geen enkelen specialen 
wensch doen blijken. Het gaat nu niet aan om in die verkaveling na afloop
van den verkoop een argument te zoeken om de gunning te weigeren. 
Ongetwijfeld zal het wel niet mogelijk zijn om een complex van pl.m. 2000
H.A. zoo te verkavelen, dat er niet hier of daar eene aanmerking is te 
maken, of dat daarin bevrediging vinden alle wenschen en verwachtingen, 
speciaal van hen, die zichzelf reeds te voren hier of daar een complex 
hadden toebedacht. Daarom dan ook juist werd de hulp ingeroepen van ter 
zake kundigen wier juist gemotiveerd en door vele andere deskundigen 
geprezen werk zoo maar niet op zij kan worden gezet door ondeskundigen, 
zooals toch zeker wel zijn de heer Raming, die te Eindhoven een 
manufacturenwinkel exploiteert, en de heer de Nes, die als 
procuratiehouder werkzaam is in Bervoets' Kledingmagazijnen te Rotterdam.
Dit voor wat betreft de verkaveling. 
Wat nu betreft het verloop van de veiling, ook op dit punt geven de 
heeren niet de geheele waarheid. In de verkoopcondities werd bepaald, dat
de verkoopers binnen 24 uren hadden te beslissen of de perceelen of de 
massa al of niet werden gegund. De veiling werd gesloten 27 Juli des 
avonds ten 6 ure, zoodat den 28en op hetzelfde uur de beslissing moest 
zijn gevallen. Direct na de veiling hebben Curatoren en de heeren Raming 
en de Nes met de heeren Bos en Derplein overleg gepleegd over de te nemen
decisie. Beide laatstgenoemde heeren waren van oordeel, dat het niet 
twijfelachtig was of de massa moest worden gegund. Tot een uitspraak kwam
het dien avond echter niet, want op een gegeven oogenblik kreeg de heer 
Raming hoofdpijn en wenschte de zitting op te heffen. Er werd toen 
afgesproken, dat men 's-Hertogenbosch ten half drie ure om te trachten 
tot eene oplossing te geraken. Het uur van half drie werd gekozen, omdat 
de beide Notarissen om vier uur zouden verschijnen, teneinde dan direct 
een aanvang te maken met het verlijden der acte. Om circa half vijf 
echter verscheen de heer Raming, die eerst door den heer de Nes 
geëxcuseerd was, omdat hij een familielid naar den trein moest brengen, 
doch later zichzelf verontschuldigde wegens een hevige ongesteldheid van 
zijne echtgenoote. Er bleef dus maar een zeer korten tijd over om deze 
belangrijke zaak tot oplossing te brengen. Of zulks opzettelijk is 
geschied, is natuurlijk niet te bewijzen, maar is wel waarschijnlijk, De 
Curatoren hebben toen hun standpunt gehandhaafd en nogmaals verdedigd het
door de deskundigen gegeven advies om de geheele massa aan den meest 
biedende te gunnen, ook al, omdat de heeren de Nes en Raming niet in 
staat bleken aan Curatoren het antwoord te verstrekken op hun logische en
zakelijke vraag, wie het exploitatieverlies, dat van dag tot dag wordt 
geleden, zou bekostigen. De heer Raming wilde eerst slechts 7 perceeltjes
gunnen en toen hij daarin geen steun vond, heett hij gevorderd, dat niet 
de massa, doch wel alle perceelen zouden worden gegund, niettegenstaande 
de massa f35.— hooger stond. Zulks werd dezerzijds onbehoorlijk geacht 
tegenover den hoogsten bieder op de massa, die natuurlijk niet zonder 
reden er telkenmale voor gezorgd had, dat zijn bod hooger bleef dan de 
gezamenlijke biedingen op de perceelen. 
De heer Raming stelde toen voor, dat hij koopen zou voor f100 boven het 
hoogste bod op de massa, daarbij vergetende dat dit voorstel niet alleen 
ongepast, maar daarenboven in strijd met de wet was, daar immers toch een
liquidateurlasthebber niet bij onderhandschen verkoop eigenaar kan worden
van goederen, met welker verkoop hij belast is. (art. 1506 B. W.) Daarna 
opperde de heer Raming niets te gunnen, doch de perceelen aan te bieden 
aan de hoogste inzetters en aan hen onderhands te verkoopen. Daardoor 
toch zou de opbrengst hooger zijn voor de verkoopers en den beiden 
Notarissen, die een reuzen arbeid verricht hebben, hun salaris door de 
neus worden geboord. Deze propositie werd dezerzijds met verontwaardiging
afgewezen. Nadat nog de heer de Nes, daarin gesteund door den heer 
Raming, eene vermetele poging had gewaagd om de crediteuren van de 
Hanzebank, die nota bene ruim 4 ton tegoed hebben, uit te koopen voor 
f30.000 en de klok inmiddels op 6 minuten voor 6 stond, heeft de heer de 
Nes om den tijd niet te laten verloopen, in welk geval de massa gegund 
zou zijn, nog overhaast eenige perceelen aan de Notarissen opgegeven, die
volgens zijn wensch nog gegund moesten worden, waarbij o.a. een perceel 
groot 18½ H.A., zeer rijk aan waterwild, waarvan de heer Raming voor 
f1050 de kooper was, terwijl het overgroote restant dan onverkocht zou 
blijven. Dat restant, men schrikke niet, bedroeg niet minder dan 1649 
H.A. uit een totaal van 1907 H.A., hetgeen beteekent, dat tot een bedrag 
van f344.425 werd ingehouden op een verkochte som van f442.925. 
Dit is de ware loop van zaken en een ieder, die in dergelijke 
aangelegenheden maar eenigszins op de hoogte is, zal daarin wel voldoende
materiaal vinden om zijne conclusies te trekken. 
De heeren Raming en de Nes geven in hun ingezonden stuk de verzekering, 
dat de belangen van obligatiehouders veilig zijn en dat die belangen op 
geen enkele wijze konden worden beinvloed door de vraag, of de perceelen 
of de massa werd toegewezen. Daarom gaat het evenwel niet. 
Die vraag behoeft geen oplossing tegenover obligatiehouders, doch eischt 
wel eene eerlijke oplossing tegenover den hoogsten bieder. Iets anders is
het of de obligatiehouders in de toekomst even veilig zullen zijn als zij
nu geweest waren, wanneer de heer Raming als hun trustee de massa had 
gegund en zij aldus hadden uitbetaald gekregen 100% van hunne 
vorderingen, benevens alle rente. Het is o.i. onverantwoordelijk, dat een
trustee in een zoo speculatieve zaak, als de Heerlijkheid Sterksel is 
gebleken te zijn, de zekerheid dier 100% tot een bedenkelijk vraagteeken 
heeft gemaakt, waarbij ook al weer eigen belang een rol heeft gespeeld; 
immers de heer Raming heeft op tamelijk pathetische wijze aan Curatoren 
beduid, dat hij zelf als crediteur 12 tot f15.000 te vorderen had, 
waarvan bij toewijzing der massa niets zou terecht komen, terwijl bij 
ophouden er nog kans zou bestaan ondershands, hooger te verkoopen en 
aldus voor hem de mogelijkheid geschapen werd althans iets terug te 
krijgen. Als obligatiehouders na eene volgende veiling er eens niet uit 
zullen komen, dan hebben zij dat eenig en alleen te danken aan hun 
trustee, die toch op de eerste plaats voor hunne belangen had te zorgen. 
Ten slotte: de heeren achten de faillissements-aanvrage een wilde en 
ondoordachte daad, niet in het belang van obligatiehouders en van 
crediteuren der Hanzebank. Wij mogen op de eerste plaats opmerken, dat de
zorg voor obligatiehouders speciaal is opgedragen aan den heer Raming en 
wij hebben reeds gezien, op welke wijze hunne belangen door hem worden 
behartigd. En wat de crediteuren der Hanzebank betreft, die kunnen alleen
slechter worden door de tactiek, welk door de heeren Raming en Nes wordt 
toegepast. Immers de N. V. "De Heerlijkheid Sterksel" heeft van hare 
oprichting steeds met verlies gewerkt; de exploitatie kost nog dagelijks 
geld en wanneer het den heeren mocht gelukken om tegen Curatoren in de 
zaken nog eenigen tijd door te zetten, dat zal daarvan het noodzakelijk 
gevolg zijn, dat de Vennootschap zichzelf op een oogenblik zal hebben 
opgegeten en dat er voor de crediteuren der Hanzebank geen cent meer van 
terecht komt. 
Het is eenvoudig een raadsel hoe beide heeren, die zich aandienen als 
zakenmenschen, op een dergelijke kortzichtige wijze durven liquideeren. 
Hierbij komt nog, dat nu wel is gebleken, dat een bedrijf als de 
grondexploitatie Sterksel onmogelijk is te overzien. Van de schattingen 
der te behalen winst door den Directeur Noordman komt niets terecht en 
niettegenstaande voor het landbouwbedrijf over het algemeen het jaar 1924
een lucratief jaar is geweest, heeft Sterksel zichzelf nog niet kunnen 
bedruipen en niet eens haar eigen meststoffen kunnen verdienen, om niet 
te spreken van de hypotheekrente en assurantiepremies. 
Wij sluiten hiermede de discussie over deze hoogst onverkwikkelijke 
aangelegenheid. Te vreezen is het, dat de wijze, waarop de heeren gemeend
hebben te moeten optreden, haar stempel za1 drukken op de volgende 
veiling en zulks natuurlijk in ongunstigen zin, en dat inmiddels het 
weinige actief, wat er nog na betaling van de preferente schulden te 
wachten was, wel op de een of andere wijze zal zijn verdwenen. 
CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT DER CREDIETVEREENIGING "DE HANZEBANK". 
's-Hertogenbosch, 10 Augustus 1925.

August 10, 1925 THE AUCTION OF "THE GLORY STERKSEL".
For the last time, we request that you have some space in your magazine, 
so that you can refer to the article submitted in the Provinciale 
Noordbrabantsche and 's-Hertogenbossche Courant of 4 August l.l. with a 
single word. and signed by Messrs. J. de Nes and J. B. Raming.
In the afternoon of August 4, l.l. A memorandum of the same date and of 
the following contents, signed by Mr. Raming, was delivered to the 
Trustees of the Hanzebank:
"In order to defend ourselves against the newspaper report on the sale of
Sterksel and the subsequent submissions, I have decided, in consultation 
with Mr. de Nes, to send the attached report to the papers for posting 
tomorrow. Since we assume that If you can assure me that Messrs. Trustees
are in no way responsible for the posting, I politely request that you 
send me this message in a different form."
In the papers, which appeared in the early afternoon of that same 4th 
August, so before the aforementioned memorandum reached the Trustees, the
attached message had already been included, so that it must have been 
provided to the press before the letter we received, in which note since 
the placement in this form was made dependent on a communication from us.
In the face of such an inferior practice, one would prefer to refrain 
from further discussion, were it not for the fact that the report 
provided to the press is flawed by gross inaccuracies, a method of public
information in which the gentlemen leave every competitor far behind. We 
wish to take this opportunity to settle the bill once and for all.
In the first place it is untrue that the Trustees of the Hanzebank were 
in charge of the sale of Sterksel. The allotment and auction in its 
entirety without any restrictions was assigned by the entire liquidation 
committee, thus also by both gentlemen mentioned to Messrs. Mertens and 
Lunter, notaries resp. in Geldrop and Budel, in collaboration with the 
experts also appointed by all liquidators, Messrs A. Bos, Director of the
"Helenaveen" Company, and F. Derplein, timber merchant in Eindhoven. The 
Bankruptcy Trustees have in no way influenced the assignment given to 
these gentlemen. Even the dates of deployment and allowance were not 
communicated to them until they had been determined by the said persons. 
The great grievance of the malcontents must be sought in the allotment 
and design of the sale, which would have been flawed and ineffective. We 
have already informed you that the allotment, after a very meticulous 
investigation and an extremely careful investigation during not less than
30 days, has been determined by the aforementioned experts, who, being 
benevolent as they were and much more willing than the leading persons 
pursuing their own interests on Sterksel, would certainly have been 
receptive to practical suggestions. However, throughout the course of 
their work, Messrs. Raming and de Nes have shown not the slightest 
interest, and have not expressed any special wishes. It is now not an 
issue to look for an argument in that allotment after the sale to refuse 
the award. Undoubtedly it will not be possible to construct a complex of 
approx. 2000 H.A. to subdivide in such a way that it is not possible to 
make a comment here or there, or that all wishes and expectations can be 
satisfied therein, especially of those who had already planned themselves
a complex here or there beforehand. That is precisely why the help of 
experts in the field was called in whose work, precisely motivated and 
praised by many other experts, cannot simply be set aside by 
inexperienced experts, as surely is Mr. Raming, who operates a drapery 
shop in Eindhoven, and Mr. de Nes, who works as a power of attorney in 
Bervoets' Clothing warehouses in Rotterdam. This is about allotment.
As to the course of the auction, the gentlemen are not giving the whole 
truth on this point either. It was stipulated in the sales conditions 
that the sellers had to decide within 24 hours whether or not the lots or
the bulk were awarded. The auction was closed at 6 o'clock in the evening
of July 27, so that the decision must have been made at the same hour on 
the 28th. Immediately after the auction, the Bankruptcy Trustees and 
Messrs. Raming and De Nes consulted with Messrs Bos and Derplein about 
the decision to be taken. Both of the latter gentlemen were of the 
opinion that it was not in doubt whether the mass should be awarded. No 
verdict was reached that evening, however, for at one point Mr. Raming 
had a headache and wished to adjourn the session. It was agreed that 's-
Hertogenbosch would be called at half past three o'clock in order to try 
to find a solution. The hour of half past three was chosen because the 
two Notaries would appear at four o'clock, in order to immediately start 
with the execution of the deed. At about half past four, however, Mr. 
Raming appeared, who had at first been excused by Mr de Nes for having to
take a relative to the train, but later excused himself for his wife's 
severe indisposition. So there was only a very short time left to settle 
this important matter. Whether this was done intentionally cannot of 
course be proved, but it is probable. The Trustees then maintained their 
position and once again defended the advice given by the experts to award
the entire mass to the highest bidder, even if, because Messrs. de Nes 
and Estimation proved unable to provide the Bankruptcy Trustees with an 
answer to their logical and businesslike question as to who would pay for
the operating loss suffered from day to day. Mr. Raming initially wanted 
to award only 7 parcels, and when he found no support in this, he claimed
that not the mass, but all parcels, would be awarded, notwithstanding the
mass was f35.- higher. This was considered unbecoming on the part of the 
highest bidder on the lot, who, of course, not without reason, time and 
again ensured that his bid remained higher than the joint bids on the 
lots.
Mr. Raming then suggested that he should buy for 100 guilders above the 
highest bid on the masses, forgetting that this proposal was not only 
inappropriate, but also against the law, since after all a liquidator 
agent cannot own the property by private sale. of goods, the sale of 
which he is entrusted with. (art. 1506 B.W.) Mr. Raming then suggested 
not to award anything, but to offer the plots to the highest stakes 
players and to sell them privately. As a result, the proceeds would be 
higher for the sellers, and the two Notaries, who have done a huge job, 
would be screwed over their salary. This proposition was rejected on this
side with indignation. After Mr. de Nes, supported by Mr. Raming, had 
made a daring attempt to buy out the creditors of the Hanzebank, who have
more than 4 tons in credit, for f30,000 and the clock is now 6 minutes 6,
so as not to let the time lapse, in which case the masses would have been
awarded, Mr. de Nes hastily submitted to the Notaries a few plots which, 
according to his wishes, still had to be awarded, including a plot of 18½
H.A., very rich in waterfowl, of which Mr. Raming was the buyer for 
f1050, while the vast remainder would then remain unsold. That remainder,
don't be alarmed, amounted to no less than 1649 H.A. from a total of 1907
H.A., which means that up to an amount of f344,425 was deducted from a 
sold sum of f442,925.
This is the true course of events, and anyone who is in the least 
acquainted with such matters will find sufficient material in it to draw 
his conclusions.
Messrs. Raming and de Nes give the assurance in their submission that the
interests of bondholders are safe and that those interests could in no 
way be influenced by the question of whether the lots or the mass was 
allocated. That's not why, however.
This question does not require a solution to bondholders, but it does 
demand a fair solution to the highest bidder. It is another matter 
whether the bondholders will be as safe in the future as they would have 
been now if Mr. Raming as their trustee had consigned the masses and they
had thus been paid 100% of their claims, plus all interest. In our 
opinion it is irresponsible that a trustee in such a speculative matter, 
as the Heerlijkheid Sterksel has turned out to be, has made the certainty
of this 100% a dubious question mark, in which self-interest has again 
played a role; after all, Mr. Raming pointed out to the Trustees in a 
rather pathetic manner that he himself, as a creditor, had to claim 12 to
f15,000, of which nothing would come to pass if the mass were allotted, 
while in the event of cessation there would still be a chance of 
privately selling higher and thus the possibility was created for him to 
at least get something in return. If bondholders are unable to resolve 
the matter after the next auction, they owe it solely to their trustee, 
who had to look after their interests in the first place.
Finally: the gentlemen consider the bankruptcy petition a wild and ill-
considered act, not in the interest of bondholders and creditors of the 
Hanzebank. We may first of all note that the concern for bondholders 
special is dedicated to Mr. Raming, and we have already seen how their 
interests are looked after by him. And as for the creditors of the 
Hanseatic Bank, they can only be made worse by the tactics employed by 
Messrs. Raming and Nes. After all, the N.V. "De Heerlijkheid Sterksel" 
has always worked at a loss since its foundation; the exploitation still 
costs money on a daily basis and if the gentlemen should succeed in 
continuing the business against the Trustees for some time, this will be 
the necessary consequence, that the Company will have eaten itself in a 
moment and that there will be for the creditors der Hanzebank does not 
get a cent more from it.
It is simply a mystery how both gentlemen, who present themselves as 
businessmen, dare to liquidate in such a short-sighted manner. In 
addition, it has now become apparent that a company such as the Sterksel 
land development company is impossible to oversee. The estimates of the 
profit to be made by the Director Noordman come to nothing and although 
the year 1924 was generally a lucrative year for the agricultural 
business, Sterksel has not yet been able to support itself and not even 
be able to earn its own fertilizers, so as not to talk about mortgage 
interest and insurance premiums.
We hereby close the discussion on this most unsavory matter. It is to be 
feared that the manner in which the gentlemen thought they had to act 
will leave its mark on the next auction, and this of course in an 
unfavorable sense, and that in the meantime the few assets that remain 
after payment of the preferential debts was waiting, will somehow have 
disappeared.
CURATORS IN THE BANKRUPTCY OF THE CREDIT ASSOCIATION "DE HANZEBANK".
's-Hertogenbosch, August 10, 1925.

regeling der gevolgen van de 
faillietverklaring in de faillissementswet 
niet juist kon zijn? 
Wat geldt van het beslag, geldt ook van de 
surséance van betaling. De surséance van 
betaling houdt et geheele vermogen van den 
schuldenaar vast ten behoeve van zijn 
schuldeischers, evenals het beslag een 
bepaald deel van het vermogen vasthoudt ten
behoeve van den beslagleggenden 
schuldeischer. Het geeft den schuldeischers
recht op gelijktijdige pondspondsgewijze 
voldoening uit den boedel (art. 234 Faill. 
wet), gewaarborgd door de 
onderbewindstelling van den boedel en het 
verbod van individueele tenuitvoerlegging 
(artt. 230 en 231 Faill.wet). Het eerste 
lid van art. 1470 B. W. kan daarom 
toepassing vinden en na vervanging van de 
surséance door faillietverklaring blijven 
vinden nu de Faillissementswet de 
toepassing niet verbiedt, noch 
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. 
's Hoogen Raad te weinig doordacht arrest 
is te meer te betreuren, omdat daarvan voor
het rechtsleven onberekenbare schade is te 
duchten."

August 4, 1925 THE ASSESSMENTS DER 
HANZEBANK.
In the Weekly of the Law dd. July 27, was 
recorded the judgment of the High Council 
dated. 15 May 1925, rejecting the appeal in
cassation against the judgment of the Court
of Appeal in 's-Hertogenbosch, sanctioning 
the purchase of claims by debtors of the 
Credit Association "De Hanzebank". The 
former professor Dr. W. L. P. A. 
Molengraaff, the well-known celebrity in 
the field of commercial law and also 
designer of the current bankruptcy law, 
makes the following comment under the 
judgment.
"In this judgment the Supreme Court has 
followed the Advocate-General on a path 
which has led the Council to a regrettable 
decision. The Advocate-General apologizes 
for his advice by invoking, in other words,
"lex dura sed ita scripta". however, the 
law necessitated the decision given, but 
the misconception of the purport and 
meaning of its provisions, which has taken 
hold both with the Advocate General and 
with the Supreme Court.
The Advocate General infers from the 
Explanatory Memorandum to the Bankruptcy 
Act that the legislator has striven for 
completeness in arranging the consequences 
of the bankruptcy order and that the 
consequences of the bankruptcy order, 
insofar as not provided for in other laws 
and that provision must be preserved, must 
be sought only in the Second Section of the
First Title of the Law.
The correctness of this statement must be 
disputed. The Second Section of the first 
title of the Bankruptcy Act does nothing 
but regulate the consequences of the 
bankruptcy order, insofar as special 
regulations are deemed necessary for this 
purpose. The regulation is not complete, 
because the general law also applies in so 
far as it has not been deviated from; only 
those deviations have found a place in this
section.
One can see the stark difference between 
the two views. The view of the Advocate 
General implies that the provisions of 
civil law must be disregarded in assessing 
the consequences of a declaration of 
bankruptcy; only the provisions of the 
Bankruptcy Act are eligible. On the other 
hand, according to the position expressed 
here, only those provisions of civil law 
from which the Bankruptcy Act wished to 
deviate remain inapplicable.
Thus it can be stated that the Advocate 
General does not consider the provisions of
the Civil Code regarding set-off at all 
applicable in the event of bankruptcy and 
that the Supreme Court, invoking art. 53 
Failure. law the applicability of art. 1470
B.W. [Burgerlijk Wetboek] excludes.
The meaning of art. 53 Failure. The law is,
however, much more limited than the Supreme
Court assumes. The article only purports to
allow debt set-off to a greater extent than
outside bankruptcy. 1463 B.W. allows. "In 
lieu of the two requirements laid down by 
this article that the debts mutually be 
liable for immediate settlement and claim, 
this one requirement that they both arose 
before the declaration of bankruptcy or 
arising from acts before the declaration of
bankruptcy with the bankrupt" (declared my 
Bankruptcy Act, 2nd dr. bl. 274 acc.). What
the article does not intend, however, is to
deviate from the provisions of the Dutch 
Civil Code regarding set-off. It therefore 
in no way excludes the applicability of 
artt. 1464 and follow. B.W. What art. 1465,
I refer to the judgment of the Court in 's-
Hertogenbosch of 23 Jan. 1923, W. 11119. 
The same applies to art. 1470 B.W. This 
article is also in addition to art. 53 
Bankruptcy law applies, as well as it 
applies in addition to art. 1463 B.W.
The history of art. 53—55 Bankruptcy Act 
does not give the slightest cause for a 
different decision. The explanation of art.
53 is exclusively concerned with the 
susceptibility to immediate liquidation and
claim of the claims against the estate.
The applicability of art. 1470 B.W. in case
of bankruptcy should have led to the 
requested cassation.
Suppose that in the case, in the second 
paragraph of art. 1470 by way of example, 
the creditor of the seized claim is 
declared bankrupt, and bear in mind that 
the legislator, when enacting the 
Bankruptcy Act, assumed that the bankruptcy
has the character of a general attachment. 
The Supreme Court shares this view, see 
judgments of 17 May 1878, w. 4250 and 5 
Jan. 1923, w. 11022 (two judgments out of 
many). It is also shared by the authors: 
Polak, Commercial and bankruptcy law, vol. 
1, 3rd Dr. pp. 480; my Bankruptcy Act 
declared, 3rd dr. bl. 37 f.; Leidraad, 5th 
dr., viz. 890 v. Is it now plausible that 
the legislator will see the effect of art. 
1470 B.W., which explicitly states that the
set-off does not take place after 
attachment has wanted to exclude from what 
one owes if the individual attachment is 
replaced by a general bankruptcy 
attachment, and that he would have 
proceeded to that exclusion tacitly and 
without a single word of explanation? 
Shouldn't that absurd result have been a 
warning to the Advocate General and the 
Hoogen Raad that their theory about the 
nature of the settlement of the 
consequences of the bankruptcy order in the
bankruptcy law could not be correct?
What applies to the attachment also applies
to the suspension of payment. The 
suspension of payments retains the entire 
assets of the debtor for the benefit of his
creditors, just as the attachment retains a
certain part of the assets for the benefit 
of the attaching creditor. It entitles the 
creditors to simultaneous pound-s-pound 
payment from the estate (Art. 234 
Bankruptcy Act), guaranteed by the 
administration of the estate and the 
prohibition of individual enforcement 
(Artt. 230 and 231 Bankruptcy Act). The 
first paragraph of art. 1470 B.W. can 
therefore apply and continue to apply after
replacement of the suspension of payments 
by a declaration of bankruptcy, now that 
the Bankruptcy Act does not prohibit the 
application, either explicitly or tacitly.
The Supreme Court judgment that is too 
little thought through is all the more 
regrettable, because incalculable damage to
legal life is to be feared."
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Mr. Coenen insisted on more information from the 
management.
The President requests that this question be asked more 
specifically.
Mr. Coenen asks what has been done for the creditors, 
while the debtors are being helped.
Mr. Verberk acknowledges that a lot has been done for 
debtors, both by the bank and by the government. The 
purpose of the Hanzenoodwet is to help debtors through 
time. prov. has been informed that creditor-debtors can 
also be supported. The creditors benefit from the help to 
debtors, because "slaughtering" debtors would mean losses 
for the creditors. The bank will try to achieve for the 
creditors through the reorganization what they so dearly 
desire. Creditors who absolutely need money should discuss
the matter with the administrators. The board of directors
of the Ned. The Bank has stated that the administrators 
can turn to it for this. They are also ready to help from 
that side.
In response to a question, the President stated that in 
the previous meeting only 6 persons opposed the moratorium
with f18314.31. This is therefore ineligible compared to 
the enormous amount of powers of attorney that the 
Hanzebank has.
A cleric (whose name we could not understand) inquires 
about securities that have been pledged. He asks if they 
are still there and if they are coming back.
The President replies that the administrators will be 
appointed at the latest next week and that they will have 
those questions to answer. Otherwise there are trustees.
The cleric liked to have an answer from the management to 
reassure many. mr. v. Heijst replies that those securities
have been reclaimed pursuant to the current account 
conditions. The securities in open custody are all 
present.
One of the speakers asked if they can get it back now.
The President answers in the negative. One has to wait for
the administrators to be appointed, which will be done 
very soon.
Three administrators and five experts will be appointed, 
people of great ability and integrity, who after a few 
months will issue a report, in which they will establish 
in a clear and most impartial manner the state of the 
estate. On the basis of that report, the Court will then 
decide decide on a permanent moratorium.
The President notes that so far 8,500 creditors, not 
counting the hundreds in the previous meeting, with a 
total amount of 11 million, have declared themselves in 
favor of provisional suspension of payments.
After that, a vote is taken.
Only one person was against moratorium.
The President then notes that the overwhelming majority of
the creditors represented have expressed their 
overwhelming majority in favor of granting a provisional 
suspension of payments with an overwhelming majority as 
regards the amount.
The second and last meeting will be closed at 10 minutes 
past two.
In the first and second meeting, Messrs. R. E. Tilman, 
agent of the Dutch Central Bank and the accountant J. 
Esbach requested by the court to act as experts to answer 
any questions that may be asked. However, this has not 
turned out to be necessary.
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