
'BLAU-AKTION II'

ook om er tegen te waken dat men zich door de zwarthandelaren liet afzet-
ten. 'Das Ergebnis der Sitzung kann dahin zusanimengejasst werden, zo werd na
afloop van de discussie die op Veltjens' uiteenzettingen volgde genoteerd,
'dass alle betelligten Ressorts 111itder Erteilung des vorgeschlagenen Aujtrages an
Oberst Veltjens einverstanden sind' - d.w.z. met een formele opdracht van
Goering aan Veltjens om de Blau-Aktion II van start te laten gaan. Die
opdracht werd neergelegd in een brief van Goering d.d. 13 jLilli'42; Seyss-
Inquart ontving er een afschrift van.'
Met een Duitse delegatie waartoe ook een vertegenwoordiger van

Himmlers Rohstoffamt behoorde, SS-Sturmbannführer Kurt Hanke, reisde
Veltjens vervolgens naar Parijs, Brussel en Den Haag. In Den Haag voerde hij
op 8 en 9 juli de nodige besprekingen; er bleek daar o.m. dat een functionaris
van de Zentratauftragsstelle tot op dat moment door middel van eigen inko-
pers voor 5 mln Rm aan goederen voor het Ostministerium ingekocht had -
ook die actie moest in de Blau-Alaion II opgaan. Op Ia juli bracht Veltjens
aan Seyss-Inquart rapport uit, zulks in aanwezigheid van Schmidt, Rauter,
Bene en enkele hoofdambtenaren van het Reichsleommlssariat. Tegen de
zwarte aankoop van levensmiddelen maakte Seyss-Inquart bezwaar, overi-
gens ging hij met de gehele actie accoord. Afgesproken werd hoe de be-
staande organisatiesvoor de clandestiene inkoop de markt enigermate zouden
verdelen: zo zou bijvoorbeeld Fiebig o.m. via Kapitan Sommer non-ferro-
metalen, kabels, machines, werktuigen, textiel en leder gaan inkopen, de
'Gruppe-Heymann' 'Rohsto}fe und Waren al/er Art' - 'anderen Dienststellen
oder Priuatpersonen ist', zo werd vastgelegd, 'jede Tätigkeit auf dem schwarzen
Markt verboten+" De nieuwe Überwachungssielle werd 'eine Dienststelle des
Reichskommissars', Hanke werd er de chef van. Aan hem zouden experts
toegevoegd worden voor leer, textiel, metalen, huishoudelijke voorwerpen,
pelterijen, wol, lompen en machines. De Roges werd 'die jinanzielle Trägerin
des gesamten Verjahrens' , 'der Abtransport der gekauften Waren' (daarvoor zou
hoofdzakelijk de Duitse transponfirma Kiihne & Nagel zorgen) 'erfolgt
als Wehrmachtsgut, der Herr Reichsjinanzminister hat die zollfreie Einjuhr in das
Reichsgebiet zugestandenl?

1 Van het verslag van de Berlijnse vergadering van 21 mei en van Goerings brief
van 13 juni kwamen binnen het Rcichskommissariat en andere Duitse bureaus in
bezet Nederland verscheidene kopieën in omloop; Goerings brief en de door ons
aangehaalde passage uit het verslag werden eind januari '43 door Vrij Nederland
gepubliceerd. 2 Dit verbod werd begin augustus door generaal Christiansen aan
zijn ondergeschikten doorgegeven in een circulaire waarvan 750 exemplaren ver-
zonden werden. 3 Notitie, 28 juli 1942, van J. Veltjens (Doe II-663, a-a).
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