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BLA U-AKTION II

lot van de invloed af die Goering kon uitoefenen,

*

Er werd in het kader van de Blau-Ahtion I door Sommer, de n.v. Balta en
de firma Heinz Bandermann van alles ingekocht; bij tijd en wijle waren er
ook anderen bij ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de clandestiene aankoop
van Amerikaanse dollars die weer gebruikt werden om diamant op te kopen
- die actie werd door Plümer geleid. Het goederentransport kwam spoedig
op gang ; het rapport van generaal Christiansen over december' 41 vermeldt
dat reeds in die eerste maand waarin de Blau-Aktion I liep, voor f 700 000

aan goederen naar Duitsland gebracht was, 'wobei es sich hauptsächlich uni

Textilien handeu,? In totaal werden in het kader van de Blau-Aktion I (die
tot I juli' 42 voortgezet werd) zwart ingekochte goederen met een zwarte-
markt-waarde van 268 mln R1I1 uit Frankrijk, België en Nederland naar
Duitsland getransporteerd; wij weten niet, hoeveel daarvan uit Nederland
afkomstig was was - wellicht goederen met een zwarte-markt-waarde van
40mlnRm.2

Gelijk gezegd: die goederen waren voor het Duitse bedrijfsleven bestemd.
Ten tijde van de Blau-Ahtion I werden dus door de onderdelen van de
Wehrmacht, door de WalJèll-SS en door het Ostministerium, vermoedelijk
ook door andere Duitse instanties, de zwarte aankopen van eindfabrikaten
voortgezet. Al die Duitse gegadigden beconcurreerden elkaar en dreven de
prijzen op. Wel gold de afspraak dat elke Duitse dienst die tot zwarte aan-
kopen overging, het Reichskommissariat lijsten zou doen toekomen waarop
het aangekochte gespecificeerd was, maar medio maart '42 moest Seyss-
Inquart constateren (hij was daarbij volgens Rauter 'sehr erregt'3) dat
nagenoeg niemand zich meer aan die afspraak hield. Er dreigde op dit gebied
niet alleen in Nederland, maar ook in België en vooral in Frankrijk (waar
zowel de zwarte klein- als de zwarte groothandel een geweldige omvang

1 'Bericht iiber die Tätigkeit des WEN im Monat Dezemoer 1941', p. 13 (CDI, 14.0666-
80). • Blau-Aktion I begon in Nederland op I december '41, in Frankrijk op I

januari' 42, in België op I mei' 42. Blau-Aktion II ging in die drie landen op I juli
,42 van start. In het kadet van beide acties tezamen is in de periode I december' 41-
I december '42 uit ons land voor bijna 74 mln Rm aan goederen naar Duitsland
getransporteerd, ofwel gemiddeld voor ruim 6 mln Rm per maand. Het is plausibel
dat de Nederlandse zwarte groothandel in de eerste periode van zeven maanden per
maand meer kon leveren dan in de tweede van vijf maanden. 3 Uittreksel uit brief,
17 maart 1942, van Rauter aan Harster (HSSuPF, 68 h).
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