
Wüst, Dr. Heinrich Otto Walter. - Jur.-Dir. Ned. Cre-
dietverzekering Mij. N.V. te Amsterdam. - Geb. 16 Febr.
1891 te Offenbach a. M., sedert 16 Mei 1934 genaturali-
seerd Nederlander. - Vader: Heinrich Ludwig, overl. 1920;
Moeder: Elisa-
beth, geb. Stein-
brenck, overl.
1923. - Gehuwd
19 Juni 1920
met Hildegard
Rüthling, geb.
teStuttgart.Dr.
W. bezocht het
Gymn. te Bad
Homburg v. d.
Höhe en legde
daar in 1909
eindexamen af.
Vervolgens stu-
deerde hij Rech-
ten, deed in
1911 Staatsexa-
men en promo-
veerde aan de
Univ. te Mar-
burg a/Lahn.
Ged. den oorlog
was hij onder
de wapenen bij
het Duitsche
leger, waar hem
versch. onderscheidingen ten deel vielen. Op l Jan. 1918
deed hij zijn intrede in het bedrijfsleven. Spec. belang-
stelling voor het crediet- en assurantiewezen deed hem een
loopbaan kiezen in deze richting en achtereenvolgens was
hij dir. der Mercur Kreditversicherungs Bank A.G. te
Stuttgart en mede-dir. der Hermes Kreditversicherungs
A.G. Berlijn. —Toen omstreeks 1924 het plan opkwam, het
credietverzekeringsbedrijf ook in Nederland uit te oefe-
nen, stelde hij zich voor dit project ter beschikking. Hier-
door was de daadwerkelijke fin. en techn. medewerking
van Duitsche, Engelsche en Zwitsersche belanghebbenden
bij het Credietverzekeringsbedrijf voor het Ned. plan ver-
zekerd. Sedert de oprichting van de Ned. Credietverzek.
Mij. N.V. onder auspiciën van de Amsterdamsche Bank
N.V. in 1925, voert W. de directie van deze Maatschappij.
Het doel dezer vennootschap is het verzekeren van cre-
dieten en het stellen van garanties in verband met goe-
der entransacties. Het bedrijf, dat zich aanvankelijk gun-
stig ontwikkelde, ondervond uiteraard in de jaren van den
zwaren economischen crisis groote belemmeringen. De
bekende moeilijkheden in het int. goederen- en betalings-
verkeer stelden den leider van de Credietverz. Mij. steeds
voor nieuwe problemen, welke tengevolge van hun poli-
tiek karakter op een voor handel en industrie bevredi-
gende wijze door het part. bedrijf alléén niet konden wor-
den opgelost. Dit gaf aanleiding de Regeering, welke reeds
in 1922 ter bevordering van de werkgelegenheid hier te
lande een export-credietgarantiesysteem in het leven
geroepen had, een samenwerking met het part. crediet-
verzekeringsbedrijf voor te stellen. - Onderhandelingen
met de in 1930 geïnst. Rijkscomm. v. Adv. voor Export-
credietgaranties en het Dep. v. Financiën leidden in Febr.
1932 tot een herverzekeringsovereenkomst tusschen de Ned.
Credietverzek. Mij. en den Staat. - Sedertdien is de Ned.



Credietverzek. Mij. met de techn. uitvoering van de Rijks-
regeling betr. exportcredietgaranties belast. - Het per-
soonlijke contact, dat W. met de leiders van de crediet-
verzekeringsmaatschappijen en. andere vooraanstaande
personen in het buitenland voortdurend onderhoudt -
in 1937 was hij Pres. v. d. Int. Vereen, v. Credietverzeke-
raars — komen uiteraard den Ned. belanghebbenden zeer
ten goede. — De Ned. exportcredietverzekering met her-
verzekering van den Staat in haar huldigen vorm, dankt
haar ontstaan en haar ontwikkeling in hoofdzaak aan W.'s
initiatief, die zijn geheele werkkracht in dienst daarvan
heeft gesteld. Dit Instituut heeft het mogelijk gemaakt
belangrijke buitenl. orders voor het Ned. bedrijfsleven aan-
nemelijk te maken, doordat de fabrikant-exporteur zijn
credietrisico door verzekering kan verminderen, hetgeen
gelijktijdig de financiering dezer transacties door banken
vergemakkelijkt. Op deze wijze dient de Ned. Crediet-
verzek. Mij. N.V. niet alleen particuliere econ. belangen,
maar zij vervult ook door de bevordering van werkge-
legenheid een belangrijke sociale taak in ons land. -
de Lairessestraat 150, Amsterdam.


