
VERARMEND NEDERLAND

Niet zonder innerlijke bezwaren had 'der Herr Reiihsjinanzminister', Lutz
Graf Schwerin von Krosigk, die medewerking toegezegd. Hij beschouwde
Veltjens' actie als een lapmiddel: aanvankelijk zou door de Blau-Aktion II
het prijzenniveau op de zwarte markt misschienwel gaan dalen, maar het zou,
voorspelde hij, spoedig weer stijgen,

'schon deshalb ... weil die behördliche Inanspruchnahme des Schwarzwarenmarkts
durch Deutschland jede Initiative der verantwortlichen Stellen der in Frage kommenden
Ldnder lähmt, Preise und Lehne stabil zu halten, was wir ihnen auf der anderen Seite
unausgesetzt zur P.fiich: machen:'1

Goering en Veltjens trokken zich van dat bezwaar niets aan; het zou zich
trouwens pas openbaren wanneer de Blau-Aktion II tot de 'veranturortluhen
Stellen der in Frage kommenden Länder' doordrong - dat zou men door strikte
geheimhouding trachten te voorkomen. Tot zijn ergernis werd Schwerin
van Krosigk dus gedwongen, Goering de beschikking te geven over de
enorme bedragen die deze voor zijn zwarte-markt-aankopen aanvroeg:
300 mln Rm eind juli '42, opnieuw 300 mln eind september. Toen Goering
begin november wéér 300 mln aanvroeg, wilde Schwerin von Krosigk
slechts ISO mln toestaan. Dat liep verkeerd voor hem af: 500 mln moest hij
nu ter beschikking stellen, en in februari '43 400 mln, begin mei voor de
afwikkeling van de gehele actie nog eens 500 mln.
Voor Blau-Aletion I en Blau-Aktion II tezamen zijn in het jaar' 42 ruim

I po mln R11I ter beschikking gesteld en in '43 nog eens 900 mln - in totaal
dus ruim 2,2 miljard R111. Wij nemen aan dat dit bedrag ook grotendeels
besteed is, d.w.z. dat er aankopen voor zijn gedaan op de zwarte markt.
Nadere gegevens zijn evenwel slechts bekend voor de periode tot I decem-
ber '42.2 Toen was in totaal bij deBlau-Aktion I voor 268 mln Rm aan goede-
ren ingekocht, bij de Blau-Aktion II voor 840 mln - bij elkaar dus voor I 108
mln Rm, landelijk alsvolgt verdeeld: Frankrijk 84%, België 9%, Nederland
7% (en Servië 0,1%). Van die 1,1 miljard Rm was ca. 25% aan metalen
besteed, bijna 40% aan textiel en ruim 10% aanleder, huiden en pelterijen.
Voor deze goederen was de gemiddelde zwarte-markt-coêfficiênt in Frank-
rijk 6t geweest, in België bijna 7, in Nederland ruim 5 (men kan hieruit
afleiden dat de zwarte markt in Nederland kleiner was dan in België en
Frankrijk). In Nederland was het totale in het kader van Blau-Aktion I

1Brief, 15juli 1942,vanL. Schwerinvon Krosigkaano.m. Goering,von Ribben-
trop, Funk, Speer,Backe,Sauckel,Fischböcken het Oberkommando der Wehrmacht
(OCCWC-BB, 15732-41). 2 NI. uit Veltjens' 'Zweiter ErJahrungsbericht' alsBeuall-
mächtigter für Sonderaufgaben. (Neur. doc. PS-1765,OCCWC, 87/3).
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