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WOORD VOORAF

Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ontving in 1948 opdracht van de 
Minister van Economische Zaken, rapporten samen te stellen omtrent het werk 
tijdens de Duitse bezetting van enkele Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid. Reeds 
waren enige monografieën verschenen waarin de werkzaamheden van bepaalde 
Rijksbureaux behandeld werden 1. Zij hadden in de regel geen bredere documentatie 
dan de betrokken Rijksbureaux zelf konden verschaffen en waren veelal geschreven 
door personen die zelf nauw bij de door hen geschetste werkzaamheden betrokken 
geweest waren.

Het leek wenselijk, aan het door het Rijksinstituut te verrichten onderzoek een 
iets andere opzet te geven. De documentatie behoorde uitgebreid te worden to t de 
archieven van het Departement van Handel en Nijverheid waar immers het door de 
Rijksbureaux te volgen beleid in brede lijnen bepaald was, en to t de Duitse archieven 
waarover het Rijksinstituut inmiddels de beschikking gekregen had. Daarenboven 
werd besloten het onderzoek op te dragen aan een wetenschappelijk medewerker 
van het Rijksinstituut die geheel nieuw tegenover de stof zou staan, de heer A. J. 
van der Leeuw.

Hem bleek terstond, dat de werkzaamheden der Rijksbureaux zo gevarieerd ge
weest waren en dat de verhoudingen bij het ene Rijksbureau zo geheel anders gelegen 
hadden dan bij het andere, dat het niet mogelijk was, in redelijke tijd omtrent alle 
Rijksbureaux wier geschiedschrijving niet of niet op adequate wijze verricht was, 
juist die degelijke studie samen te stellen waaraan behoefte bestond. D at niet alleen: 
de Rijksbureaux hebben in een door schaarste gekenmerkte economie een voorname 
functie vervuld bij de verdeling van beschikbare goederen over bedrijfsleven en be
volking: ook aan het quantitatieve aspect van die voorziening moest de nodige aan
dacht besteed worden. Het kwam er niet alleen op aan weer te geven, hoe, doch ook 
wat verdeeld werd, en in welke hoeveelheden. Een studie van enig Rijksbureau zou 
als vanzelf een studie worden van een sector van het Nederlandse bedrijfsleven en 
van een deel van de behoeftevoorziening van het Nederlandse volk.

Besloten werd, in de eerste plaats de sector huiden en leder aan een gedetailleerd 
onderzoek te onderwerpen.

Bij die keuze speelden twee overwegingen een rol.

1 De kolenvoorziening van Nederland gedurende de tweede wereldoorlog, door dr J. M ensink, 
Am sterdam  1946; D e textielvoorziening van Nederland in den bezettingstijd, door dr C. N . F. 
Swarttouw, Amsterdam 1947.



X WOORD VOORAP

In de eerste plaats stond anders dan bij vele andere bureaux omtrent het werk van 
het Rijksbureau voor Huiden en Leder een vrijwel volledige documentatie ter be
schikking, doordat behalve de betrekkelijke Nederlandse archieven ook de Duitse 
vrijwel volledig bewaard waren gebleven. In de tweede plaats was de sector huiden 
en leder, vergeleken met andere sectoren, bij alle ingewikkeldheid der materie, relatief 
eenvoudig, zowel door de aard van de gedistribueerde artikelen als door de strakheid 
van het door het betrokken Rijksbureau gevoerde beleid. Het was mogelijk, hier de 
wordingsgeschiedenis te geven van tal van plannen en maatregelen die in een door
lopend compromis tussen Duitse en Nederlandse belangen en wensen tot stand 
kwamen en die de werkzaamheden van een voorname tak van handel en bedrijf be
paalden. Daarenboven kon de voorziening van de gehele bevolking met een zo 
onmisbaar dagelijks gebruiksartikel als schoenen en reparatieleder geschetst worden.

Wij geloven, dat deze monografie belangrijk meer geworden is dan een studie over 
de sector huiden en leder alleen. Zij vormt een originele, op oorspronkelijk bronnen
onderzoek en op objectieve ondervraging van getuigen gebaseerde bijdrage to t de 
economische geschiedenis van Nederland in de tweede wereldoorlog. Tal van aspecten 
der bezetting -  wij noemen: de arbeidsinzet, de Jodenvervolging, de organisatiedwang, 
de bedrijfssluiting -  komen er in ter sprake. Doch vóór alles werpt deze studie licht 
op een der belangrijkste, misschien wel het belangrijkste probleem van de bezettings
tijd: de verhouding tussen verzet en collaboratie. Wat de schrijver hierover te berde 
brengt, verdient ieders rustige aandacht.

Ons past een woord van dank jegens allen, die hem bij zijn onderzoek behulpzaam 
waren: jegens tal van figuren uit het bedrijfsleven, jegens vele ambtenaren van het 
Departement van Economische Zaken, in het bijzonder van de Centrale Archief
bewaarplaats van dit departement, en vooral jegens directie en medewerkers van het 
Rijksbureau voor Huiden en Leder. Met bijzondere erkentelijkheid willen wij er 
tenslotte van gewagen, dat het in druk verschijnen van deze studie mogelijk geworden 
is doordat de Amsterdamsche Huidenclub, Bat’a Schoenfabrieken, de Handel M aat
schappij M. L. Rosenberg, Kaufmann’s Huidenhandel en de Koninklijke Leder- 
fabriek ’Oisterwijk’ bereid bleken te zijn, een bijdrage te storten in een fonds waaruit 
een onverhoopt tekort op de exploitatie van dit werk bestreden zal kunnen worden. 
Wij wensen het ondanks zijn onvermijdelijke veelheid aan technische details de talrijke 
lezers toe die het ten volle verdient.

HET DIRECTORIUM VAN HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE



INLEIDING

Het terrein, dat het onderwerp van deze studie vormt, ligt ver van de grote stro
mingen, die onze tijd hebben bewogen. In vergelijking met de meer op de voorgrond 
tredende feiten der bezettingsgeschiedenis lijken er haast normale verhoudingen te 
heersen. Niet dat het zo rustig was in de lederbranche, dat allerminst. Maar hier zijn 
niet de duistere krachten aan het werk, die Hitler in het nationaal-socialisme had 
ontketend. Hier is niet de ondragelijke politieke verdrukking, niet de alles over
schreeuwende propaganda, geen massamoord of zinloze vernietiging.

Zelfs voor de Duitse economische politiek in Nederland is ons terrein niet repre
sentatief. Er is maar betrekkelijk weinig te merken van de stelselmatig bedreven uit
buiting onzer financiële en andere hulpbronnen. Wel zullen wij de politieke verdruk
king en de economische roofbouw tegenkomen in hun gevolgen: de arisering, de 
arbeidsinzet, de Duitse zwarte inkopen, de rooftochten in de winter 1944—1945. Maar 
dit zijn slechts secundaire verschijnselen. De primaire liggen op andere levensgebieden. 
De voornaamste gebeurtenissen in de sector huiden en leder zijn door economische 
factoren bepaald die men ’normaal’ zou kunnen noemen, in de eerste plaats door de 
Nederlandse en Duitse in- en exportbehoeften, al ondergingen die natuurlijk als gevolg 
van de oorlog wijzigingen. En ook de ambtenaren, handelsmensen en fabrikanten 
van beide landen toonden zich voor het overgrote deel gewone zakelijke mensen, 
toegankelijk voor redelijke argumenten. De Duitsers zagen de noodzaak van een 
minimumvoorziening voor de Nederlandse bevolking zeer goed in. Ja, naarmate de 
Duitse oorlogseconomie beter werd georganiseerd en de efficiëncy in het Duitse appa
raat groter werd, kwamen de roof- en exploitatieneigingen bij de Duitsers in de leder- 
sector zelfs meer op de achtergrond en maakten zij plaats voor een realisme, dat voor 
het Nederlandse bedrijfsleven vaak hard was in zijn gevolgen (bedrijfssluiting, ge
reglementeerde productie), maar voor de voorziening in geen geval ongunstig.

Ook bij het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven zullen wij eigenlijk met heel 
gewone verschijnselen te doen krijgen, zij het dat door de oorlog alles fellere kleuren 
vertoont. Zakenfatsoen en -onfatsoen, concurrentiezucht en onderling hulpbetoon, 
hier en daar bij de Duitse industrie ook wel een rücksichtslos economisch imperialisme. 
Maar zelfs deze Duitse pogingen om de Nederlandse concurrenten de nek te breken 
kan men moeilijk typerend voor het nationaal-socialisme noemen. Zonder de karak- 
teristiek-Duitse elementen in dit streven en de invloed der oorlogsomstandigheden 
voorbij te zien, moet men erkennen, dat wij hier toch te doen hebben met een ver
schijnsel dat van alle tijden en landen is en bijv. zeer goed met de bepalingen omtrent 
de haven van Antwerpen hier de Vrede van Munster zou kunnen worden vergeleken.

De nadruk zal in deze studie, hoewel zij beoogt een geschiedenis van de huiden- en 
lederbranche te geven, vaak vallen op het RHL en zijn beleid. Dat is ook zinrijk. Een 
geschiedenis van de branche tijdens de bezetting zou, als men het RHL buiten be
schouwing liet, weinig interessants opleveren. Er zouden wel amusante verhalen zijn 
te vertellen over de manier waarop de fa. X de controleurs van het RHL en zelfs het
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Feldwirtschaftskommando bij de neus had (’De stomkoppen stonden er boven op, 
meneer!’). Maar men zou het niet veel verder dan dergelijke anecdotes brengen, omdat 
de principiële beslissingen, die het hele bedrijfsleven raakten, toch aan de top, dus 
bij het RHL, vielen. De vijf jaren der bezetting zijn ook te kort geweest om werkelijk 
belangrijke tendenties in de ontwikkeling van het bedrijfsleven te constateren. Men 
moet zelfs tot de negatieve conclusie komen, dat ondanks de vele ingrijpende maat
regelen, zoals de bedrijfssluitingen, de bezetting in ’t algemeen een conserverend 
effect heeft gehad op de verhoudingen in de lederbranche en dat pas enige jaren na de 
bezetting hier en daar nieuwe ontwikkelingen zijn begonnen. Ondanks de in de 
periode 1918-1940 sterk aan de dag getreden neiging tot concentratie in de leder- en 
schoenindustrie, heeft de sluiting tijdens de bezetting slechts aan weinig bedrijfjes 
de genadeslag gegeven. Dit is ook begrijpelijk: bij de opheffing van bedrijven vóór 
de oorlog gaven gewoonlijk financiële moeilijkheden de doorslag. Een deskundige 
verzekerde ons echter, dat aan de bedrijfsresultaten over de periode 1940-1945 ge
woonlijk niet direct te zien is of een bedrijf al of niet gesloten is geweest. Sommige 
slachtoffers van de bedrijfssluiting hebben zich met zoveel succes op zwarte pro
ductie of/en -verkoop geworpen, dat hun resultaten beter waren dan die van het ge
middelde geopende bedrijf! Hoogstens zou men van invloed der bezettingsjaren 
kunnen spreken in die zin, dat sommige fabrikanten lering hebben getrokken uit de 
ervaringen met nieuwe grondstoffen en daardoor een beter gebruik zijn gaan maken 
van de mogelijkheden van hun bedrijf. Zij zijn als het ware wakker geworden.

Wij moeten ons echter bepalen tot de grote lijn en derhalve het 'dagelijks leven’ 
van de branche laten voor wat het was. Wij zullen ons niet bezig kunnen houden 
met de grote en kleine moeilijkheden, waarvoor elk bedrijf zich voortdurend gesteld 
zag en evenmin met de sabotage der voorschriften, die in ieder bedrijf gepleegd is, 
met de kleine Gefalligkeiten, waarmee men de Duitse heren gunstig trachtte te stem
men of met de hulp aan geëvacueerden, onderduikers of knokploegen uit de extra 
productie, ook al horen al deze verschijnselen onafscheidelijk tot het beeld van het 
bedrijfsleven in bezet Nederland. Een beschrijving van deze verschijnselen zou o.i. 
beter passen in een algemene studie omtrent ’het bedrijf in bezettingstijd’, dan in de 
onze.

Nog iets over de verhouding van RHL en bedrijfsleven. Een bekende spreuk, die 
met Brabantse gemoedelijkheid verstaan moet worden, luidt: Looiers zijn schooiers, 
en schoenfabrikanten zijn ook wonderlijke klanten. Die hing op het RHL -  naar de 
g ees t-o o k  boven ieder bureau.1 Men wist wel wat voor vlees men in de kuip had.

Gewoonlijk werd de gemoedelijke sfeer daardoor niet geschaad, want men zag 
reëel genoeg om te begrijpen, dat fabrikanten er in de eerste plaats op uit moeten zijn 
hun bedrijf rendabel te houden en pas daarna aan voorschriften kunnen denken.

1 Karakteristiek zijn de introducties die de heer Verwoerd zijn secretaris gaf, toen deze in 1939 
nieuw in de branche kwam. Een bekende figuur uit de schoenenwereld, die voor het eerst op het 
RH L kwam, werd voorgesteld met de woorden ’die heeft nou nog nooit een eerlijke zaak gedaan’. 
D e goede man stond er b ij!
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In het algemeen was de verhouding dan ook goed. Met name de goede betrekkingen 
tussen de directie en een aantal prominente figuren uit industrie en handel zijn zonder 
twijfel van grote waarde geweest. Gedurende de oorlog zijn grote conflicten dan ook 
uitgebleven, behalve in de klein- en tussenhandel in huiden waar de politiek een rol 
speelde. Men mag hierbij echter niet vergeten, dat de oorlog geen tijd was om con
flicten met de overheid te beginnen! Wellicht is juist daarom in de zomer van 1945 
plotseling een vlaag van critiek op het RHL en zijn directeur losgekomen.

Bij ons onderzoek zullen wij dus veel over het RHL en zijn werk spreken. Maar ook 
hier zal het beeld niet volledig kunnen zijn. In de eerste plaats moeten wij ons bepalen 
tot de hoofdlijnen van het beleid. De dagelijkse routine zal hier en daar genoemd 
worden, maar gewoonlijk blijft zij op de achtergrond. Men houde dit wèl in het oog. 
De indruk zou gewekt kunnen worden, dat de Duitse Referenten en de Vakgroep
besturen de enigen waren, die in de directiekamer van het RHL kwamen. Dat is 
natuurlijk niet zo. Het was daar een va-et-vient van talrijke figuren uit het bedrijfs
leven. En in nog veel sterker mate geldt dit voor de afdelingen, die iedere dag tientallen 
bezoekers verwerkten die elk hun eigen moeilijkheden hadden en daarvoor de hulp 
van het RHL kwamen inroepen of wilden proberen de ambtenaren om de tuin te 
leiden. Vaak wilden ze trouwens zowel het een als het ander. Dat is de achtergrond 
waartegen ons verhaal speelt.

Wij zullen niet slechts onvolledig, maar ook op sommige punten vaag moeten 
zijn. De aard van het bezettingsregiem maakt, dat talrijke bedoelingen niet openlijk 
op schrift zijn gesteld. In vele stukken van het RHL-archief, en wel juist in beleids
stukken moet men daarom zoeken naar de werkelijke bedoeling. Een toelichting 
door de destijds bij een dergelijke zaak betrokken ambtenaren kan zeer verhelderend 
werken, naar schrijver dezes heeft ondervonden, en na enige tijd krijgt men ook als 
buitenstaander oog voor zulke verzwegen tendenties. Maar noch toelichting der be
trokkenen noch intuïtie van de schrijver kunnen ooit volledig alles weer openbaren, 
wat in het verleden vaak achter een enkel cijfer werd verborgen. Het cijfer staat er 
nog, maar de gedachte, waarmee het werd neergeschreven, is teloor gegaan.

Even grote moeilijkheden ondervindt men bij het reconstrueren van de sfeer, 
waarin gewerkt werd. Het is niet moeilijk om, gebruik makend van een paar tenden
tieuze adjectieven, het werk van het RHL te schetsen als een slaafse uitvoering van 
Duitse bevelen of -  naar de andere kant overdrijvend -  als een heldensage van het 
legaal verzet. De ambtenaren zelf kiezen natuurlijk voor het laatste. En subjectief -  
daaraan valt niet te twijfelen -  zijn ze daarin oprecht. Uit tal van gesprekken met 
ambtenaren van het RHL is schrijver dezes gebleken, dat er op het RHL tijdens de 
oorlog met élan en verantwoordelijkheidsgevoel gewerkt is. Gestuwd door een 
directie, die medewerkers niet alleen wist te bezielen, maar ook een eigen verantwoor
delijkheid te geven, heeft men hard, heel hard gewerkt, steeds in de mening daarmee 
het nationaal belang te dienen. Tedere dag had z’n eigen problemen, die je zelf maar 
moest zien op te lossen. En je vroeg je dan voortdurend af: hoe kunnen we nou die
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moffen dwars zitten?’ Deze uitlating van een der afdelingschefs is karakteristiek voor 
de geest, die bij de meesten heerste. Voor velen is de tijd bij het RHL, achteraf gezien, 
er een geweest van avonturen en vraagstukken, van werken en overwerken met ple
zier. Een tijd, waaraan men thans vaak niet zonder heimwee terugdenkt en waarover 
men -  een heel enkele keer, want de tegenwoordige situatie is er niet naar -  met ge
noegen de sterke verhalen ophaalt. De herinnering aan sommige gebeurtenissen 
is bij velen ook nog ongewoon sterk.

Het is ook uiterst veelzeggend, dat dit élan, dat zovele medewerkers van het RHL 
in de oorlog bezielde, na de bevrijding vrijwel onmiddellijk verdween om niet meer 
terug te keren. De spirit was er definitief u i t .1

M aar is dit subjectieve gevoel dat men ’de goede strijd streed’ wel objectief te 
verdedigen? Maakten de afdelingschefs zich geen illusies als zij hun kleine sabotages 
pleegden? Waren zij niet in feite toch raderen in de Duitse oorlogsmachine geworden 
en betekenden alle kleine trucjes en handigheidjes bij de onderhandelingen niet slechts 
een excuus voor de diensten, in werkelijkheid aan de Duitse oorlogvoering bewezen? 
Een merkwaardige aanwijzing in deze richting is gelegen in het volgende:

De verschillende ambtenaren van het RHL, die tijdens de oorlog het bureau ver
laten hebben, zijn meestal van mening, dat er na (niet ten gevolge van!) hun vertrek 
bij het RHL een wending ten ongunste is ingetreden. ’Toen was er toch niets meer te 
bereiken’. Er zijn er, die deze wending reeds in 1941 willen stellen, maar ook, die haar 
pas in de loop van 1943 menen te zien, en deze datering blijkt afhankelijk te zijn van 
het ogenblik, waarop de betrokkene zelf bij het RHL vertrok.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of het RHL ook objectief bezien verdien
stelijk werk heeft gedaan moeten nog vele andere gezichtspunten in de discussie worden 
betrokken. In deze gehele studie zal de lezer bij voortduring zelf een oordeel kunnen 
vormen over het beleid van het RHL. Op enkele hoofdpunten moge de schrijver 
echter hier zijn mening geven.

Het is niet mogelijk, het beleid van het RHL naar gewone economische criteria te 
waarderen. De verschillende scholen van economisch-politiek denken zullen weinig 
aanleiding kunnen vinden om over het oorlogsbeleid der Rijksbureaux de degens te 
kruisen. De bezettingssituatie maakte iedere beslissing gecompliceerd. Het RHL 
voerde geen zelfstandig beleid, maar zijn werk was als het ware een reactie op een an
der, Duits, beleid. Men kan daarom niet volstaan met de vraag te stellen of het RHL 
goed heeft gedistribueerd, voordelig gehandeld of behoorlijk voor de belangen van 
het bedrijfsleven gezorgd. Steeds moet de vraag luiden: in hoeverre heeft het RHL

1 Sommige ambtenaren willen dat verklaren door te wijzen op de geringe bewegingsvrijheid, die 
het Ministerie na 1945 aan de Rijksbureaux liet. D ie  zal wel een rol gespeeld hebben. Schrijver 
dezes zou de verklaring toch allereerst willen zoeken in de subjectieve zekerheid van overtuiging, 
die voor bijna alle Nederlanders uit de zwart-wit tegenstelling van overweldiger en verdrukte 
ontstond. Er bestonden a.h.w. alleen nog practische problemen, geen principiële, wanneer men 
maar ’goed’ was. Een tweede hoofdoorzaak zal zijn te vinden in de algemene tegenzin tegen 
beperkende bepalingen na de bevrijding.
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op dit of dat punt de Duitse plannen kunnen beïnvloeden, hoeveel vrijheid heeft het 
zich weten te behouden en welk gebruik heeft het daarvan gemaakt? Ten dele maakt 
dit de beoordeling van het beleid gemakkelijker: door de uitvoerige archieven die de 
Duitsers ons hebben nagelaten, staan hun bedoelingen op allerlei punten duidelijk 
vast en kan men van concreter gegevens uitgaan dan de gewoonlijk moeilijk te be
oordelen marktsituaties e.d. waarop men zich in een onpolitiek geval moet baseren. 
Voor een ander doel is de beoordeling ook moeilijker: waar archiefstukken ontbreken, 
is het vaak onmogelijk de juiste bedoelingen der bezetters te reconstrueren en daar
door ook het beleid van het RHL naar waarde te schatten. Zo is het bijv. niet mogelijk, 
na te gaan welke overwegingen en invloeden (Duitse of Nederlandse) de Duitsers 
tenslotte hebben doen afzien van de overwogen sluiting der Nederlandse leder
industrie. In dit opzicht is men dus bij een 'norm aal’ geval, waar altijd wel iets valt 
te reconstrueren, in het nadeel.

In dit verband rijst nog een andere principiële vraag, nl. of het voor de Neder
landse autoriteiten, in casu voor het RHL in feite mogelijk was het Duitse beleid te 
beïnvloeden. Dit wordt wel eens ontkend. Hoe zou men de in doodsnood verkerende 
geweldenaars hebben kunnen beletten te nemen wat zij nodig hadden? De redenering 
lijkt plausibel, maar zij gaat niet op. Zij berust op onjuiste veronderstellingen t.a.v. 
de gang van zaken in het Duitse bestuursapparaat. De lange weg van de hoogste 
Duitse instanties naar het RHL en de meningsverschillen tussen de Duitsers in Berlijn 
en in Den Haag maakten, dat er steeds een vrij ruime marge bestond tussen de Duitse 
minimum- en maximum-eisen.1 In die marge lagen de mogelijkheden van het RHL, 
die -  meestal door beïnvloeding van de Duitsers in Nederland -  in aanzienlijke mate 
zijn gerealiseerd. Wel is vaak zeer moeilijk te beoordelen in hoeverre bepaalde beslis
singen te danken zijn aan de Duitse Referent of aan de invloed, incidenteel of alge
meen, van het Rijksbureau. Juist hier moet men oppassen voor zelfoverschatting 
aan de Nederlandse kant. Er bestaat maar al te zeer de neiging, iedere voor Neder
land niet ongunstige beslissing als een overwinning te beschouwen, ook als er in wer
kelijkheid niet eens sprake was van strijd. Als men bijv. constateert, dat het RHL 
een zeer redelijke voorziening met reparatieleder heeft weten te handhaven tot 1944 
toe, dan is dat niet zonder meer een prestatie van het RHL, want ook in Berlijn 
wenste men een minimumvoorziening in deze vitaal geachte sector te handhaven. 
Over het peil waarop dit minimum gefixeerd zou worden, was echter nog veel strijd 
mogelijk. Zo is het ook in het klein: bepaalde Duitse concessies bijv. t.a.v. export- 
eisen zijn soms in het geheel niet als succes voor het RHL te waarderen, omdat de 
betrokken Duitsers met opzet overvroegen, om het RHL ook een beetje voldoening 
te gunnen. Gewoonlijk is dit niet of nauwelijks uit de stukken af te leiden.

Wij zijn geneigd, meer belang toe te kennen aan de beïnvloeding der Duitse tegen

1 D it verschijnsel werd ook  in de hand gewerkt door de dwaze 'Machtspruch'-formulering van 
sommige van G oering’s Vierjahresplan-Erlasse, waarbij noch met bestaande verhoudingen, noch  
met technische bezwaren, noch zelfs met tal van Duitse belangen rekening werd gehouden. D eze  
moesten wel weerstand opwekken bij de met de uitvoering belaste lagere Duitse instanties.
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spelers op de lange duur dan aan successen van het RHL bij incidentele beslissingen. 
Er bestaat voor ons echter geen twijfel, dat het RHL langs beide wegen een zeer 
aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend, zelfs als men zoveel mogelijk ruimte laat 
voor het gezond verstand en de Grossmut der Duitsers.

Naast de invloed op de totstandkoming van het Duitse beleid kon het RHL een 
aanzienlijke invloed uitoefenen op de ten uitvoerlegging van dit beleid, die immers 
geheel aan het RHL bleef voorbehouden. Hier komen wij op het terrein van de stille 
sabotage, de trucs en de ’technische’ argumenten. Ten aanzien van de quantitatieve 
verdeling der productie tussen Nederland en Duitsland kon het effect van deze tweede 
methode natuurlijk niet zo erg groot zijn, toch bedroeg het in sommige gevallen nog 
10-25 %. Op het gebied van de qualitatieve verdeling kon het resultaat groter zijn 
en hier lagen ook uitgebreide mogelijkheden voor het bedrijfsleven. De invloed van de 
talloze vertragingen, kleine sabotages etc., is echter niet in getallen uit te drukken. 
Vooral ook bij de uitvoering der distributie heeft het RHL rekening kunnen houden 
met de belangen van het bedrijfsleven, en dit daarmee voor vele onaangenaamheden 
zowel van de zijde der Duitsers als van andere Nederlandse instanties kunnen bewaren. 
Het RHL heeft zich ook zeer ingespannen om de industrie door middel van teil- en 
vollverlagerte opdrachten werkgelegenheid te verschaffen. Het beleid van het RHL 
was daarbij steeds gericht op het behoud van de kern van het productie- en distri
butieapparaat. Wat daartoe niet rechtstreeks behoorde, heeft dan ook wel eens te 
klagen gehad over gebrek aan belangstelling. Reden tot ernstig verwijt is dit o.i. niet. 
De mentaliteit van het RHL bleef steeds niet-ambtelijk, men voelde zich deel van het 
bedrijfsleven.

Het belangrijkste resultaat voor de bevolking is geweest, dat tot September 1944 
de voorziening met reparatieleder op ca. 60 % van het normale is gebleven. Rekening 
houdend met de besparing ontstaan door het gebruik van teen- en balstukken waar 
men vroeger hele zolen zou hebben aangebracht mag zelfs worden gezegd, dat bijna 
evenveel reparaties per jaar konden worden uitgevoerd als vóór de oorlog. Dat de 
schoenenvoorziening onvoldoende werd, was onvermijdelijk. Terecht gaf daarom 
het RHL voorrang aan de voorziening met reparatieleder: een door te lang dragen 
bedorven schoen is niet meer te redden. Overigens bleef ook de productie van schoenen 
van 1941 af vrijwel op hetzelfde lage peil. De geleidelijke daling, die bij sommige 
andere distributiegoederen valt te constateren, is in de ledersector nauwelijks aan
wezig.

Het is onnodig te ontkennen, dat het RHL ook talloze diensten aan de bezetter 
heeft bewezen en een aanzienlijk deel der productie van leder en schoenen naar 
Duitsland heeft gedirigeerd. Wij hebben nog geen ambtenaar van het RHL gesproken, 
die dit ook maar enigszins gênant vond. Het ruilkarakter van deze transacties is 
ook te duidelijk. Wie van mening is, dat dergelijke concessies aan de vijand niet te 
verdedigen zijn, zal tevens de consequentie: de stopzetting van de voorziening met een 
der eerste levensbehoeften en een enorme werkloosheid, voor zijn rekening moeten 
nemen. Natuurlijk zijn er beslissingen van het RHL op dit terrein te vinden, die voor
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critiek vatbaar zijn, de juistheid van de basistransactie: ruil van schoenen tegen 
looistoffen, kan echter niet in twijfel worden getrokken.

Er rijst bij de beoordeling van het beleid van het RHL een vraag, die veel meer dan 
dit beleid omvat, er bovenuit gaat. Het is de vraag of het hele in 1939-1940 geschapen 
stelsel der Rijksbureaux met hun voortreffelijke gegevens over hoeveelheid en dis
locatie der aanwezige grondstoffen en hun centraal aangekochte reservevoorraden 
niet volkomen onjuist is geweest gezien in het licht der bezettingsgebeurtenissen. Ver
diende niet een ’milde chaos’, zoals die bijv. in Frankrijk heerste, verre de voorkeur 
boven dit ambtelijk perfectionisme, dat de bezetter de gelegenheid gaf met een 
Aufsichtverwaltung van slechts enkele deskundigen de voorraden naar believen voor 
export te bestemmen? De vraag is klemmend, gezien de ervaringen in 1940 opgedaan 
niet alleen ten aanzien van huiden maar vooral van vetten, wol, katoen en rubber. 
Het is om deze reden echter ook niet mogelijk, alleen op grond van de ervaringen 
bij het RHL de vraag definitief en algemeen te beantwoorden.1

Schrijver dezes is geneigd voor de ledersector de voordelen van het ordelijke Neder
landse stelsel hoger aan te slaan dan de nadelen, al zou t.a.v. de voorraadgegevens in
1940 een geringere exactheid wenselijk zijn geweest.

In de eerste plaats, omdat de Nederlandse voorziening practisch geheel afhanke
lijk was van looistofimport uit Duitsland, welke import van Duitse zijde gemakkelijker 
werd toegestaan naarmate men zich in Berlijn zekerder gevoelde t.a.v. de door het 
RH L verstrekte cijfers. In de tweede plaats, omdat het in het geheel niet zeker is, dat 
bij een vergroting van het percentage der zwarte transacties tot bijv. 60 % het aandeel 
der Duitsers in de productie zou zijn afgenomen. De ervaringen in Frankrijk, waar de 
Duitsers in 1942 meer dan 50 % van de huiden zwart wegkochten en bovendien nog 
hun aandeel in de (witte) lederproductie opeisten, wijzen niet bepaald in die richting.2 
Tenslotte moet ook wel worden bedacht, dat een evenredige distributie zonder pro- 
ductiebeheersing uitgesloten is, en dat dus bepaalde bevolkingsgroepen (het ’salariaat’) 
steeds het slachtoffer zouden zijn geworden, een argument dat vooral in een zo dicht 
bevolkt land als het onze zeer belangrijk is.

D it was trouwens een der eerste richtlijnen, die het RHL uit Den Haag kreeg: 
voor een evenredige distributie zou moeten worden gezorgd. Zulks in tegenstelling 
to t de toestand in de eerste wereldoorlog, toen de distributie alleen ten doel had, voor 
de minst draagkrachtige bevolkingsgroepen leder en schoeisel tegen verminderde 
prijzen beschikbaar te stellen, terwijl daarnaast een vrije sector bleef bestaan.

In deze evenredige distributie is het RHL zeker geslaagd. En trouwens niet alleen 
daarin. Zijn beleid was er een van grote lijnen. Met enkele maatregelen werden in
dustrie en handel aan een distributie- en prijsstelsel gebonden, dat een zekere vrijheid

1 Het is ook de vraag in hoeverre men in som m ige sectoren de zaken op hun beloop kan laten en
in andere orde eisen. 2 In België bedroeg volgens prof. Baudhuin (L ’économie Beige sous l ’occu- 
pation, Brussel 1945) het aandeel der Duitsers in de leder-en  schoenproductie in 1942 39%, in 
1943 31%, percentages, die voor Nederland op ca. 40 resp. 29% gesteld moeten worden: het 
verschil is wel heel klein!
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aan voldoende contröle-punten paarde. Het heeft met succes op de bres gestaan voor 
een behoorlijke rentabiliteit van het bedrijfsleven. Het heeft gestreden voor het behoud 
van de kern der industrie. Tenslotte heeft het -  en dit is o.i. een zeer grote verdienste -  
ook de gehele voor Duitsland bestemde productie in de hand weten te houden. Daar
door zijn twee belangrijke resultaten behaald. Ten eerste is niet, zoals op sommige 
andere terreinen, een voor het Rijksbureau oncontroleerbare Duitse sector ontstaan, 
die de productie voor Nederland in ernstig gevaar kon brengen door verdringing 
bij beperkte capaciteit of voorrang bij verbruik van schaarse grondstoffen. Op het 
terrein van het RHL zijn deze verschijnselen, die bijv. in de textielsector meermalen 
zijn opgetreden, niet of nauwelijks voorgekomen, het Nederlandse programma had 
steeds voorrang. Ten tweede heeft het RHL hierdoor de industrie een grote verant
woordelijkheid afgenomen; waar het grootste deel der Duitse orders (alleen uitgezon
derd de vollverlagerté) door het RHL werd ondergebracht, konden de onprettige ver
schijnselen, die op vele andere terreinen met het verkrijgen van Duitse orders gepaard 
gingen, achterwege blijven. Een aanzienlijke vrijwillige collaboratie is in de industrie 
van de ledersector nauwelijks voorgekomen, ook in de handel is het aantal gevallen 
gering, al is er wel een uitzondering die de regel bevestigt, en kent ook de lederbranche 
wel iemand, op wiens gehoopte bestraffing na de oorlog in de laatste bezettingsjaren 
liedjes werden gezongen.

Het beleid van het RHL droeg sterk de stempel van zijn directeur. Het georgani
seerde bedrijfsleven had weinig invloed, er werd geregeerd. Veel theoretisch-econo- 
mische overwegingen kwamen er niet bij te pas, en vak-economen kon men op het 
RHL niet ontmoeten. Er werd daar een koopmansbeleid gevoerd, dat soms juist door 
de vrijheid die het wilde laten, in conflict kwam met het bedrijfsleven. Verwend door 
de uitschakeling van risico en door de vaste winsten, die het gevolg waren van distri
butie en prijsbeheersing, bezag het bedrijfsleven het streven van het RHL, handel en 
industrie los te maken van basisjaren, met gemengde gevoelens.1 Zolang de Duitsers 
er geen eind aan maakten, heeft het RHL dit streven echter voortgezet en geweigerd 
het bedrijfsleven ’een lijfrente’ te verschaffen. Zoals nog nader besproken zal worden 
had dit zijn voor en tegen. Men moet echter in elk geval respect hebben voor de moed, 
waarmee het RHL tegen de overheersende stroming oproeide en trachtte beloning 
voor initiatief mogelijk te doen blijven.

Hoe moet tenslotte het eindoordeel over dit alles luiden?
Men heeft reeds begrepen, dat wij grote waardering hebben voor het organisatie

talent en het koopmanschap, waarmee het RHL werd geleid en ook voor de moed, die 
door vele van zijn ambtenaren is getoond.

Wellicht zouden wij velen een groot genoegen doen door te concluderen, dat dit nu 
een stuk ’legaal verzet’ is. Wij willen hun daarmee gaarne ter wille zijn, maar men houde 
ons ten goede, dat wij niet geneigd zijn deze qualificatie voor de beste of de meest

1 Vgl. het grote aantal concurrentiebeperkende afspraken, in allerlei industrieën na de oorlog  
gem aakt!
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juiste te houden, die gegeven zou kunnen worden. Het illegaal en het principieel 
verzet zijn immers grootheden van een geheel andere soort, waarmee geen recht
streekse vergelijkingen zijn te maken. Het grote ’neen’, begin van alle actief illegaal 
verzet, was hier niet te horen, de felle afweer tegen aantasting van beginselen uit het 
principieel verzet evenmin. Men zal tevergeefs trachten een analoog begrip te vinden 
voor bijv. persvrijheid of medische ethiek. Schoenvrijheid?!

Neen, het ging hier om een veel eenvoudiger zaak. Als men tien paar schoenen 
heeft en er vijf aan de moffen geeft, dan blijven er nog vijf zeer bruikbare paren voor 
Nederland over, men kan het zelfs die paren niet aanzien, dat er oorspronkelijk tien 
waren, hoewel het natuurlijk nog beter zou zijn geweest als er maar vier paar over de 
grens waren gegaan. Om dergelijke verschillen ging het hier.1 Hier moest een politiek 
van geven en nemen worden gevoerd en vrijwel ieder succes kon slechts ten koste van 
een concessie worden behaald.

Wij willen zeker niet beweren, dat er nooit hoog spel is gespeeld door ambtenaren 
van het RHL, er zijn met name door de afdelingschefs en hun assistenten vaak ern
stige risico’s genomen. M aar men kan moeilijk volhouden dat die gevaren vergelijk
baar zouden zijn met die waaraan het actief verzet of ook bijv. een onderduikende 
politieman bloot stond.2

Wij herhalen: de felle botsingen der bezetting komen in dit verhaal niet voor. 
Slachtoffers zijn er ook niet gevallen.

Wij geven er dan ook de voorkeur aan, het beleid van het RHL aan te duiden als 
een stuk goed Hollands koopmansbeleid. Voorzichtig, maar niet zonder moed en 
visie; gericht op een behoorlijke beloning voor het bedrijfsleven, maar met het in
zicht, dat grove oorlogswinst geen stand houdt; steeds met twee grote doeleinden voor 
ogen tussen de vele klippen der omstandigheden doorzeilend: het behoud der in
dustrie en de best mogelijke voorziening der bevolking.

Het moge weinig heroïek hebben, met heroïek kan men geen zaken doen. Een 
beleid als dit paste op deze plaats.

1 Omgekeerd m oet men nu eens proberen dit bijv. op een weekblad met 10 artikelen o f  een school
met 30 lesuren toe te passen. O ok dan blijkt het verschil! 2 D e heer Verwoerd had de gewoonte 
tegen Vakgroepbesturen zo nu en dan op te merken, dat hij ’in die week weer vier keer z’n leven 
gewaagd had’. D at is natuurlijk het beste bewijs, dat ’t gevaar nogal meeviel.



ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE LEDER- EN SCHOENINDUSTRIE

IN  NEDERLAND

De ruwe huid wordt door de slachter of opkoper gezouten om bederf tegen te 
gaan. In gezouten toestand doorloopt de huid een of meer handelsschakels. De handel 
stelt uit verschillende qualiteiten huiden voor de verwerking tot verschillende leder- 
soorten geschikte sortimenten samen en verkoopt deze aan de looierij.

In de looierij worden de huiden to t leder gelooid met behulp van looistoffen. Men 
onderscheidt hierbij plantaardige looistoffen: ingewikkelde chemische verbindingen, 
verkregen door extractie van bepaalde plantendelen bijv. eiken- en fichtenschors, 
quebracho-hout, valoneadoppen; synthetische looistoffen: chemische verbindingen, 
die de eigenschappen der plantaardige looistoffen zoveel mogeüjk nabijkomen; 
houtslijpextracten, die tot een zeker percentage als vervangingsmiddel kunnen worden 
gebruikt, en chroomlooistoffen: diverse chroomzouten en andere -verbindingen. De 
chemisch actieve groepen der looistoffen verbinden zich met de huideiwitten, waarbij 
stoffen ontstaan, die niet meer voor rotting vatbaar zijn en zich onderscheiden door 
een grote resistentie, kortom: leder. Uit verschillende soorten huiden en vellen zijn 
door variatie in het looiprocédé een oneindig aantal soorten leder te verkrijgen. De 
hoofdsoorten zijn: zoolleder, uit runderhuiden gefabriceerd en voorts licht overleder 
in honderden variëteiten uit kalfs-, schapen- en geitenvellen. Daarnaast kunnen nog 
worden genoemd tuig- en drijfriemleder, die evenals zwaar overleder uit runderhuid 
worden vervaardigd, en voeringleder, vnl. uit schapevellen verkregen.

Hetzij via de groothandel, hetzij rechtstreeks, wordt het leder verkocht aan de 
schoenindustrie, een ander deel gaat, vrijwel steeds via de handel, naar de schoen
makers.

De Nederlandse lederindustrie is vanouds in Brabant gevestigd en wel voorname
lijk in de omgeving van Waalwijk, Gilze-Rijen, Loon-op-Zand, Kaatsheuvel, Dongen 
en Tilburg. Boven de rivieren en in Limburg zijn slechts enkele looierijen gevestigd. 
Hoewel in mindere mate, geldt hetzelfde voor de schoenindustrie: ook hier ligt het 
centrum in Brabant.

Bij het begin van de oorlog was de modernisering in de leder- en schoenindustrie, 
die zich sinds het begin dezer eeuw bezig was te voltrekken, nog niet geheel afgesloten. 
Er bestond nog een vrij groot aantal kleine looierijen en schoenfabrieken, waar een 
patroon met enkele knechts het bedrijf voerde. Deze kleine looierijen -  evenals een 
enkele grote -  pasten ook nog de kuiplooiïng, een proces, dat zes maanden to t een 
jaar duurt, toe. Het getal van deze kleine bedrijfjes was echter sinds 1900 met enkele 
honderden afgenomen en 80 to t 90 % van het in Nederland geproduceerde leder 
kwam reeds uit middelgrote en grote lederfabrieken. In nog sterker mate gold dit 
voor de schoenindustrie.

In de grote zoolleder-looierijen werd reeds sedert jaren voornamelijk volgens het 
vache-procedé gewerkt, waarbij de looiïng slechts enkele weken (3-6) in beslag neemt.
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De grondstoffen voor de lederindustrie werden vrijwel voor 100 % geïmporteerd. 
Huiden kwamen o.m. uit Nederlands-Indië en Zuid-Amerika, looistoffen voor een 
zeer groot deel uit Zuid-Amerika. De Nederlandse huiden werden grotendeels ge- 
exporteerd. De productie der leder- en schoenindustrie was daarentegen vrijwel geheel 
voor het binnenland bestemd. Er bestond een zekere export, die echter geen aanzien
lijke quanta omvatte, behalve bij de overlederindustrie. Er bestond nl. in Nederland 
een zeer belangrijke overlederindustrie, geconcentreerd in enkele grote fabrieken, die 
voornamelijk uit Europese landen geïmporteerde kalfsvellen verwerkte en vrijwel ge
heel op export van het gefabriceerde leder was georiënteerd.

Gegevens omtrent het aantal ondernemingen in iedere bedrijfstak zijn te vinden 
in Hoofdstuk III § 5, Omzet- en verwerkingscijfers in het Aanhangsel.



GEBRUIKTE BRONNEN

De aard van het werk brengt mede, dat slechts zeer weinig gedrukte bronnen 
konden worden gebruikt. Vrijwel alle gegevens werden aan verschillende archieven 
ontleend. De voornaamste daarvan waren:

het archief van het RHL, thans in de Centrale Archiefbewaarplaats van het 
Ministerie van Economische Zaken;

de archieven van de (Haupt-)Abteilung Gewerbliche Wirtschaft van het Rijks
commissariaat en van de Deutsche Bevollmachtigte bij het RHL, thans bij het Rijks
instituut voor Oorlogsdocumentatie;

de archieven van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van de Gemachtigde voor de Prijzen, thans in de reeds genoemde Centrale Archief
bewaarplaats;

het archief van de Abteilung Preisbildung van het Rijkscommissariaat, thans bij 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Met uitzondering van het archief van de Bevollmachtigte, waaraan enkele belang
rijke ordners ontbreken, zijn alle deze archieven vrijwel volledig bewaard gebleven, 
terwijl het misschien goed is te zeggen, dat de Nederlandse archieven voor de schrijver 
volledig toegankelijk zijn geweest en dat hij vrij is geweest in de keuze van zijn 
materiaal.

Voorts zijn hier en daar stukken gebruikt uit andere archieven of archiefdelen, die 
op het Rijksinstituut of elders aanwezig waren, zo bijv. uit de stukken van de Sicher- 
heitsdienst, de Wirtschaftsprüfstelle, het Agrarisch Front, de Centrale Zuiveringsraad 
voor het Bedrijfsleven etc.

Wat betreft de gebruikte cijfers moet nog iets worden opgemerkt. Zij zijn alle af
komstig van het RHL (ook waar zij uit Duitse bron worden geciteerd). De principiële 
vraag rijst dus in hoeverre deze cijfers betrouwbaar zijn. Verderop zullen wij hier 
(Hoofdstuk IV) nog uitvoerig op terugkomen. Voorlopig zij slechts opgemerkt, 
dat in principe het percentage ’zwart’ in de lederbranche op 5 a 10 % moet worden 
gesteld. In feite lag dus het verbruik door de Nederlandse bevolking en ook de export 
wat hoger dan de hier gegeven cijfers. Globaal genomen zijn echter alle cijfers naar 
schrijvers oordeel voldoende betrouwbaar om ernstig genomen te worden.

Het beschikbare materiaal varieerde veelal sterk naar gebruikte eenheden van tijd 
en soort. Schrijver heeft getracht al deze gegevens zoveel mogelijk te systematiseren, 
waarbij door benaderende omrekeningsfactoren etc. zonder twijfel wel eens fouten zijn 
ontstaan, die echter z.i. verwaarloosd mogen worden, daar de beschikbare gegevens 
toch nimmer tot het laatste cijfer exact zijn. Streven naar nauwkeurigheid tot in kilo
grammen is onder deze omstandigheden zonder zin. W aar door bijzondere oorzaken 
groter onzekerheid bestaat is dit steeds vermeld.

Als belangrijkste reken-eenheid is voortdurend gebruikt het z.g. ’zoutgewicht’, 
dat is het gewicht van de gezouten huid, waarop allerlei soorten leder, huid etc. vol
gens bepaalde verhoudingen kunnen worden omgerekend.



HOOFDSTUK I

VOORBEREIDING EN OPZET VAN HET DISTRIBUTIE-APPARAAT

§ 1. HET ’KERNBUREAU’ EN ZIJN VOORGESCHIEDENIS

Uit het feit, dat reeds op 31 Augustus 1939 de Nederlandsche Staatscourant de in
stelling aankondigde van een Rijksbureau voor Huiden en Leder, mag worden ge
concludeerd, dat de Nederlandse regering gedurende de jaren van spanning, die aan 
de tweede Wereldoorlog vooraf gingen, zich had bezig gehouden met de gevolgen 
van een eventueel conflict voor de Nederlandse voorziening met grondstoffen en eind
producten behorende tot de sector huiden en leder.

In de oorlog van 1914-1918 had men de economische gevolgen van een wereld
conflict voor de eerste maal ondervonden. Er waren toen aanvankelijk maatregelen 
geïmproviseerd door talloze overheids- en particuliere organen -  ook in de leder- 
sector -  terwijl later noodgedwongen de regering centraliserend had ingegrepen. 
Thans lag echter een schema gereed voor de instelling van Rijksbureaux voor de 
verschillende takken van Handel en Nijverheid, welker bevoegdheden en werkwijze 
in grote lijnen waren vastgelegd in een aantal gelijkvormige Ministeriële Beschik
kingen, gebaseerd op de Distributiewet 1939, die reeds eerder (Juli 1939) was af- 
gekondigd.

In April 1936 had de regering een Commissie voor de Economische Verdedigings- 
voorbereiding ingesteld, die tot taak had na te gaan welke maatregelen op econo
misch terrein noodzakelijk zouden zijn bij een mogelijke oorlog. Ongeveer een jaar 
later waren bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, resp. het Ministerie van 
Economische Zaken een tweetal bureaux gevormd, nl. het Bureau voor de Voor
bereiding van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd en het Bureau Economische 
Verdedigingsvoorbereiding, dat zijn werkterrein had op het gebied van handel en 
nijverheid.

De eerstgenoemde Commissie, gesplitst in een aantal werkcommissies, en de 
beide -  aanvankelijk zeer kleine -  ambtelijke bureaux bestudeerden de verschillende 
gebieden, waarop voorzieningen nodig zouden kunnen zijn en kwamen daarbij reeds 
spoedig tot de conclusie, dat het bij het intreden van een oorlogstoestand noodzakelijk 
zou zijn, te beschikken over een aantal centrale bureaux, van waaruit regelingen zou
den kunnen worden getroffen voor verschillende bedrijfstakken. Op het Bureau 
Economische Verdedigingsvoorbereiding werd in de jaren 1937-1939 het schema voor 
de instelling der latere Rijksbureaux opgesteld, nadat de regering de conclusies van 
de voorbereidende commissie had overgenomen. Bij het voorbereidende werk bleek 
al spoedig, dat men om tot practisch bruikbare resultaten te komen de adviserende 
medewerking van het bedrijfsleven niet kon ontberen. In de werkcommissies van de 
Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding werden dan ook reeds 
spoedig adviseurs uit het bedrijfsleven aangetrokken, en toen de noodzakelijkheid
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van de oprichting van Rijksbureaux per bedrijfstak was aanvaard, werd gezocht naar 
een vorm om ook hierbij het bedrijfsleven zo nauw mogelijk te betrekken. Voor de 
verschillende takken van bedrijf werden daarom begin 1939 ’Kernbureaux’ ingesteld. 
Het zou onjuist zijn, aan het gebruik van het woord ’bureau’ de conclusie te verbin
den, dat deze kernbureaux reeds over een eigen administratie en personeel beschikten. 
In feite waren het commissies van voorbereiding, gevormd uit vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven en van de betrokken Ministeries, terwijl het secretariaat gevoerd 
werd op het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding.

Het gebruik van de term ’Kernbureau’ bedoelde slechts aan te duiden, dat deze 
Commissies de voorbereiding van een Rijksbureau tot taak hadden, terwijl de leden 
bij de eventuele vorming van zulk een Rijksbureau ook als adviseurs of medewerkers 
ingeschakeld zouden blijven. De kernbureaux hadden dan ook geen directeur, doch 
een voorzitter, als secretaris trad een der ambtenaren op van het Bureau Economische 
Verdedigingsvoorbereiding. Bij de oprichting der Rijksbureaux in September 1939 
is in de meeste gevallen de voorzitter of een der leden van het kernbureau tot directeur 
benoemd en ging ook de secretaris in dienst van het Rijksbureau over.

De betekenis van deze voorbereidingen voor de opbouw der latere Rijksbureaux 
moet inmiddels niet worden overschat. De rapporten van de Commissie voor de 
Economische Verdedigingsvoorbereiding bevatten slechts een eerste oriëntatie op de 
verschillende terreinen en geenszins een werkprogram voor een Rijksbureau. En ook 
de uitgebreidere onderzoekingen van het Bureau Economische Verdedigingsvoor
bereiding, dat o.m. enkele voorraad-enquêtes instelde, hadden slechts oriënterende 
waarde.

Toch was dit voorbereidende werk van zeer groot belang en wel om twee redenen. 
In de eerste plaats was een vast schema gevormd van organisatie en bevoegdheden, 
zodat verwarring en onoverzichtelijkheid als in de jaren 1914-1917 uitgesloten waren. 
In de tweede plaats waren de directeuren aangezocht, was een kern van personeel 
bereid gevonden, waren gebouwen besproken etc., en waren ook de eerst nodige maat
regelen zoals inschrijving, enquêtes etc. overwogen, zodat, zodra zulks nodig zou 
blijken, een aantal bureaux direct kon beginnen.

Terugkerende tot de sector Huiden en Leder kan worden geconstateerd, dat de 
Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding medio 1937 een Werk- 
commissie voor de voorziening met schoeisel en leder instelde. Deze Commissie, 
waarin de heren Mannaerts en Uytendaal de industrie vertegenwoordigden en waarin 
voorts ir Van der Waerden van het Rijksproefstation voor de Lederindustrie zitting 
had, heeft in de loop van 1937 en 1938 de bij het uitbreken van een oorlog te verwach
ten moeilijkheden bestudeerd en daarover in Januari 1939 een voorlopig rapport uit
gebracht,1 waarin o.m. werd geconcludeerd, dat de in Nederland aanwezige looistof- 
voorraad te gering was om plotselinge stagnatie in de aanvoer op te vangen en ver

1 Rapport van werkcom m issie F  1 van de Com m issie voor de Econom ische Verdedigingsvoor
bereiding d.d. 26-1-39. (C .A .B .-archief C.E.V.V.).
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dubbeld zou moeten worden. Voorts werd de mogelijkheid van verplichte fabricage 
van standaardmodellen met optimale gebruikswaarde bij de schoenfabrieken be
sproken. Tenslotte kwam men to t de conclusie, dat er in geval van oorlog een uit
voerend orgaan nodig zou zijn en dat onmiddellijk door een kernorgaan, bestaande 
uit vertegenwoordigers van huidenhandel, leder- en schoenindustrie en van de Depar
tementen van Defensie en Economische Zaken voorbereidingen zouden moeten wor
den getroffen ter voorbereiding van een distributie van huiden en leder. Aan het voor
bereidend werk had het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding deel gehad 
door het onderzoeken van voorraadposities etc., waarbij ook de dekkingsmogelijkheid 
van de Nederlandse lederbehoefte uit de binnenlandse huidenproductie was nagegaan. 
In beginsel leek het mogelijk, een behoorlijke voorziening alleen op basis van binnen
landse huiden te handhaven, mits de benodigde looistoffen konden worden aange
voerd.

In overeenstemming met deze conclusie en ongeveer gelijktijdig met de instelling 
van verschillende andere kernbureaux, werd in April 1939 een ’Kernbureau voor de 
voorziening met huiden, leder, schoenen en aanverwante artikelen’ ingesteld, dat als 
volgt was samengesteld1:

Voorzitter: L. F. Verwoerd, directeur der Algemene Huiden en Leder Mij. te Am
sterdam.

Leden: Ir J. L. van Gijn, Gebrs. Naeff, Lochem; H. G. Kaufmann, Kaufmann’s 
Huidenhandel, R’dam; Aug. Mannaerts, Firma Mannaerts, Tilburg; G. J. Pot- 
gieser, Kolonel-Intendant, directeur van het Centraal Kledingmagazijn; J. 
Quirijns, Bussum; L. J. Uytendaal, Lederfabriek ’Noord-Brabant’, Rijen.

Secretaris: Drs J. N. D. Udink ten Cate, Ministerie van Economische Zaken.

In Augustus 1939 werd Kolonel-Intendant Potgieser vervangen door Kapitein- 
Intendant K. D. Scheffer, terwijl tevens in de Commissie werd benoemd de Officier 
van de Administratie le klasse J. Oosterhuis. Deze officieren traden als vertegenwoor
digers op van het Ministerie van Defensie, waardoor zij ook werden aangewezen.

§ 2. L. F. VERWOERD, VOORZITTER VAN HET KERNBUREAU EN DIRECTEUR VAN HET 
RIJKSBUREAU VOOR HUIDEN EN LEDER 1939-1946

Door de benoeming van de heer L. F. Verwoerd tot voorzitter van het Kernbureau 
was een figuur op het toneel verschenen, die op de ontwikkeling van het Rijksbureau 
voor Huiden en Leder een zeer persoonlijk stempel zou drukken. In weinig takken 
van bedrijf zal één man een zo grote invloed hebben uitgeoefend op de gang van zaken

1 D e heer L. F. Verwoerd werd tot voorzitter benoemd bij brief van de Minister van Economische 
Zaken nr 18716 N  d.d. 31-3-39, de leden bij brief nr 27182 N  d.d. 10-6-39. Het Kernbureau had 
toen echter reeds zijn eerste vergadering gehouden (24-5-39). (C.A.B. A  10/1-4).



16 VOORBEREIDING EN OPZET

tijdens de bezetting als hij. Het lijkt daarom juist, aan het begin van dit rapport enige 
woorden aan hem te wijden.

De heer Verwoerd was een self-made zakenman, die het dank zij een voor zijn 
medewerkers vaak ontstellende werkdrift en een grote begaafdheid voor de handel, 
van jongste bediende tot leider en grotendeels ook eigenaar van een voor Nederlandse 
verhoudingen uitgebreid complex van ondernemingen in de schoen- en lederbranche 
met vertakkingen in verschillende Europese landen gebracht had. In de soms wat 
provinciale wereld van deze branche was hij een der internationale figuren.

Na bij verschillende handelsondernemingen te hebben gewerkt, werd hij in 1917 
benoemd tot mede-directeur van het toenmalige Rijksdistributie-kantoor voor 
Huiden en Leder. Hier kwamen voor het eerst in het openbaar de grote capaciteiten 
van de heer Verwoerd als organisator aan de dag. In korte tijd bewerkte hij een re
organisatie, waardoor de voornaamste moeilijkheden, waarmee men kampte, werden 
overwonnen; spoedig volgde zijn benoeming tot President-directeur.

In 1919 werd de heer Verwoerd in de bestaande lederfirma M. L. Rosenberg op
genomen, en begon de opbouw -  aanvankelijk in een stormachtig tempo -  van het 
complex van ondernemingen waarover reeds werd gesproken. De kern hiervan werd 
gevormd door een vaste relatie met de Fa. Cornelius Heyl te Worms, waarvoor de 
hiertoe door Verwoerd en Rosenberg gestichte C.V. Algemene Huiden en Leder 
Maatschappij als in- en verkoopster van grondstoffen c.q. leder optrad. In de crisis
jaren, toen het de Nederlandse leder- en schoenindustrie uiterst slecht g ing ,1 was het 
wederom de heer Verwoerd, die de leiding nam bij een poging, betere toestanden te 
bereiken. Gesteund door een suggestie van de regering to t sanering van de branche 
bouwde hij in korte tijd de z.g. Centrale Huiden, Leder en Schoenen op. Eerst organi
seerden zich de lederfabrikanten, die vervolgens hun afnemers tot aansluiting bewo
gen, zodat de schoenindustrie en het detailbedrijf zich genoodzaakt zagen aan de 
organisatie deel te nemen. Tenslotte waren er 16 000 aangeslotenen. De Centrale
H.L.S. werd straf geleid en nam voor de leden bindende besluiten omtrent vestiging, 
minimumprijzen, opruimingen etc. terwijl het de leden op straffe van boeten verboden 
werd, aan buitenstaanders te leveren of bij hen te kopen. Zij was het eerste volledige 
voorbeeld van ’ordening’ in Nederland. Na nog geen twee jaar bestaan te hebben viel 
zij echter uiteen. De regering was enigszins ontsteld over de vergaande wijze waarop 
haar suggestie was geïnterpreteerd en in de branche begon men tegelijkertijd de 
verloren vrijheid toch weer te betreuren. Voor een zo volledige ordening was de tijd 
niet rijp. Het werk van de Centrale H.L.S. had echter zeker op verschillende plaatsen 
een gunstige invloed gehad, o.m. op de toestand in de schoenindustrie. De heer Ver
woerd bleef een zekere rol in het organisatieleven spelen. Zo was hij voorzitter van de 
Vereniging De Nederlandse Huiden en Lederbeurzen.

Door zijn optreden in de Centrale H.L.S. had de heer Verwoerd zich echter ook 
vijanden verworven, vooral in kringen der lederindustrie. Hij werd beschuldigd van

1 N iet alleen door de algemene crisis. O ok de overbezetting van de detailhandel en de opkom st 
van nieuwe bedrijven werkten ongunstig.
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dictatoriale neigingen. Om deze verwijten goed te begrijpen moet men nog iets weten 
van de aard en het karakter van de heer Verwoerd. De eerste ontmoeting met schrijver 
dezes begon met de mededeling zijnerzijds, dat al wel bekend zou zijn, dat hij een op
gewonden standje was. Nu, dat was inderdaad al wel doorgedrongen. De heer Ver
woerd is een gevoelsmens, die gemakkelijk in uitersten vervalt. Op vergaderingen 
maakt hij graag ruzie, maar hij drinkt na afloop even graag een borrel. Zijn perso
neel en medewerkers moeten menige storm doorstaan, hetgeen echter meestal geen 
verandering brengt in de wederzijdse waardering. En ondanks het voortdurend stijgen 
op de maatschappelijke ladder is zijn geliefde -  met overdrijving volgehouden -  pose 
die van de Amsterdamse volksjongen.

Deze aard m aakt ook, dat hij tegelijkertijd overtuigd vrijhandelaar kan zijn en 
schepper en uitvoerder van een streng ordeningsstelsel, tegenstander van al wat 
’ambtelijk en bevroren’ is, maar evenzeer van iedere ingreep van buiten in zijn ambte
lijk werkterrein: het RHL.

Het is duidelijk dat een dergelijk karakter weerstanden moest oproepen in een van 
nature vrijgevochten milieu als dat der lederindustrie. Vooral omdat de heer Verwoerd, 
als hij eenmaal aan het ordenen was, zo overtuigd was van de juistheid zijner ideeën -  
gewoonlijk niet eens ten onrechte! -  dat hij inderdaad de neiging kreeg, ietwat 
dictatoriaal te regeren. Dit maakte hem dan ook meer geschikt om leiding te geven 
in buitengewone dan in normale tijden.

Dit alles wist men op het Ministerie van Economische Zaken, toen de heer Ver
woerd op een suggestie uit de schoenindustrie werd aangezocht; men had de moed, 
over deze bezwaren heen te stappen, ook toen uit de lederindustrie enig protest werd 
vernomen.1 De Minister en zijn adviseurs bleven van mening, dat de heer Verwoerd 
zowel door zijn ervaring als wegens zijn capaciteiten de aangewezen man was om in de 
te verwachten moeilijke tijden met de leiding belast te worden. De toen genomen be
slissing is nimmer betreurd. Ook voor zaken, die niet rechtstreeks met Huiden en 
Leder te maken hadden, werd Verwoerds advies ten Departemente gaarne gehoord, 
getuige o.a. zijn benoeming in het College van Handel en Nijverheid.

De sfeer op en om het RHL droeg het stempel van de heer Verwoerd. Wij behoe
ven dat hier niet nader te bespreken, het zal in vrijwel alle hoofdstukken voldoende 
blijken. Wij willen op deze plaats echter nog iets zeggen over de onderhandelings
tactiek t.a.v. de Duitsers door de heer Verwoerd toegepast.

Zijn bekendheid met de belangrijkste figuren uit de Duitse lederwereld bleek uiter
aard van groot belang en natuurlijk onderhandelde hij niet als ambtenaar, maar als 
koopman. Ook de Duitsers kregen fraaie staaltjes van zijn toneelspel te zien, waarbij
o.a. een zeer lichte doofheid uitvoerig werd gebruikt om tijd tot nadenken te winnen. 
Enerzijds was hij er voortdurend op uit, een zekere goodwill bij de Duitsers te kweken 
en toonde hij een roerende bezorgdheid voor Duitse belangen, anderzijds kon hij hun 
de waarheid zeggen op een wijze die men in bezet gebied nauwelijks voor mogelijk zou

1 Brief R .K . Verbond van W erkgeversvakverenigingen aan de Minister van Econ. Zaken d.d. 
6-4-39. Aantekening hierbij van de chef der Afd. Nijverheid. (C.A.B. A  10/1-4.)
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houden. Zo bijvoorbeeld in de installatierede van de eerste Bevollmachtigte, waar de 
heer Verwoerd in het bijzijn van deze functionaris begon met de woorden: ’De be
zetting heeft ons al menige bittere pil te slikken gegeven, maar dit is wel de bitterste.’ 1 
(Zie Hoofdstuk VIII, § 2.) De meeste Duitse Referenten etc. werden door het zelf
bewust optreden van de heer Verwoerd van hun stuk gebracht en geraakten al spoedig 
onder zijn suggestie, mede door hun afhankelijkheid op technisch gebied. (Zie Hoofd
stuk VI, § 4.) Daardoor kon bijvoorbeeld een hunner, von Savigny, tot de volgende 
uitspraak komen: ’Aus meiner nunmehr 2 Jahre langen persönlichen Zusammenarbeit 
mit Herrn Verwoerd, kann ich nur feststellen, dass er in seiner amtlichen Eigenschaft 
in loyalster Weise mitarbeitet, und, ohne dass irgendein Druck notwendig ware, den 
deutschen kriegswirtschaftlichen Belangen weitgehend auch von sich aus Rechnung tragt.2

D at was na twee jaren samenwerking. M aar een eerste indruk is vaak juister. 
D r Wurst van de Abteilung Preisbildung heeft die eerste indruk op papier gezet, en 
zijn oordeel over de figuur Verwoerd en diens ware bedoelingen was veel scherper, 
hij doorzag het spel, waarin von Savigny reeds geheel was ingewikkeld: Verwoerd machte 
einen sehr geschaftigen Eindruck und dürfte -  das ist mein erster Eindruck -  mit etwas 
Vorsicht zu behandeln sein. Er bezeichnete sich als internationalen Geschaftsmann, der 
die notwendigkeit einer engenZusammenarbeit mit Deutschland seit jeher erkannt habe?

Inderdaad deden de Duitsers er goed aan, de heer Verwoerd met enige voorzich
tigheid te behandelen. Diegenen onder de bezetters, die onze leder- en schoenindustrie 
slechts ten bate van Duitsland wilden exploiteren, kwamen dan ook tot de conclusie 
dat hij zou moeten verdwijnen. (Zie Hoofdstuk XI, § 2.)

Hoewel het algemeen oordeel van het bedrijfsleven over het beleid van de heer 
Verwoerd zeer gunstig was, werd hij na de bezetting van bepaalde zijde hevig gecriti- 
seerd. Niet omdat hij ’verkeerd’ zou zijn geweest of te zeer aan de Duitse eisen zou 
hebben toegegeven. Dat heeft niemand ooit in ernst beweerd. Dergelijke beschuldi
gingen moesten trouwens ook wel stranden op de gebeurtenissen in de eigen zaken 
van de heer Verwoerd. De Duitse Fa. Heyl maakte nl. reeds in de zomer van 1940 
van de door de bezetting ontstane machtspositie gebruik om reorganisatie van Ver- 
woerds Algemene Huiden- en Ledermaatschappij af te dwingen, hetgeen met het 
schrappen van enorme ledervorderingen op Duitsland, ontstaan in de jaren van 
deviezenmoeilijkheden, gepaard ging. Evenmin richtte deze critiek zich tegen het alge
meen beleid van het RHL. Zelfs de grootste tegenstanders gaven toe, dat de organi
satie voortrelïelijk was en dat het RHL veel voor de branche had weten te bereiken.

Neen, deze critiek 4, die wederom speciaal in de lederindustrie werd gehoord,

1 M ededeling van de heer G. Fafié, die hierbij aanwezig was, aan de schrijver. 2 N ota Gruppe 
Leder  aan Gruppe Wirt schaftsverwaltung d.d. 5-10-42 (Archief Gewi 7 - Personalia). 3 Aktenver-
merk d.d. 5-12-40 (Archief A bt. Preisbildung N  7 b). 4 D e belangrijkste critiek is te vinden in
het anoniem verspreide Rapport betreffende L. F. Verwoerd, directeur van het Rijksbureau voor
Huiden en Leder te Am sterdam, gedateerd 17 Juli 1945 en in Bijzondere Vormen van Bedrijfsorgani
satie  van de heer G. van Loon te Waalwijk. Het lijkt schrijver onjuist verdere namen te noemen  
waar alle betrokkenen nog in leven en ten dele in de branche werkzaam zijn. D e insiders kennen 
ze overigens toch.



L. F. VERWOERD 19

richtte zich op een ander punt: de heer Verwoerd zou door de maatregelen van het 
RHL zijn eigen zaken bevoordeeld hebben. Daar de heer Verwoerd, zoals reeds op
gemerkt, vijanden had, werden de verhalen over deze bevoordeling op grote schaal 
verspreid. Het is daarom noodzakelijk, ook hier enige woorden aan deze onverkwik
kelijke affaire te wijden. Onverkwikkelijk daarom, omdat een persoonlijk element 
bij verschillende medewerkers aan deze campagne maar al te duidelijk herkenbaar is. 
Overigens behoort deze campagne grotendeels thuis in de wilde na-oorlogse periode, 
toen iedereen zich geroepen voelde iedereen aan te geven en dacht daarmee een goed 
werk te doen. Als bij de meeste van dergelijke klachten is het waarheidsgehalte in de 
beschrijving van de feitelijke inhoud van de maatregelen en beslissingen, waartegen 
de klagers bezwaar maakten, dan ook lang geen 100 %, om van de interpretatie, die 
men er aan geeft, maar te zwijgen.1 Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk, hier op 
alle uitgebrachte beschuldigingen uitvoerig in te gaan. Dat zou een afzonderlijk 
rapport vergen van vele tientallen pagina’s. Schrijver heeft ook niet alle feiten uitvoe
rig onderzocht, maar meent op grond van een groot aantal steekproeven en van zijn 
algemeen onderzoek naar het beleid van het RHL tot Mei 1945 de conclusie te mogen 
uitspreken, dat de heer Verwoerd niet zijn eigen zaken door grove bevoordeling 
boven andere heeft gesteund. Daarmee valt de kern der geuite beschuldigingen weg. 
Wat er van overblijft, is niet zo erg belangrijk meer.2 Het is eigenlijk de rechtstreekse 
consequentie van de benoeming van een figuur uit het bedrijfsleven tot directeur van 
een Rijksbureau. Het spreekt vanzelf, dat de ontwerper van distributiemaatregelen 
het scherpste inzicht heeft t.a.v. de wijze waarop de exploitatie van fabrieken of 
handelsondernemingen het beste aan deze maatregelen kan worden aangepast. 
Even natuurlijk is het, dat men bij het ontwerpen van maatregelen deze bij voorkeur 
niet zo formuleert, dat eigen bedrijven daarvan grote schade zullen ondervinden. Dat 
kan men van geen menselijk wezen eisen. De heer Verwoerd zou trouwens vermoede
lijk niet graag voor een engel gehouden worden! Een van zijn felle tegenstanders, die 
zijn mening dat de heer Verwoerd de maatregelen van het RHL zo gemodelleerd had, 
dat de ondernemingen van zijn concern zo weinig mogelijk geschaad werden, nooit 
onder stoelen of banken heeft gestoken, deelde overigens aan schrijver dezes mede, dat 
hij zeker niet zou durven zeggen dat daardoor het algemeen Nederlands belang zou 
zijn geschaad. Integendeel, hij noemde de wijze waarop de heer Verwoerd deze beide 
belangen wist te combineren, weinig minder dan geniaal.

Als zo een tegenstander oordeelt, lijkt het wel uiterst onwaarschijnlijk, dat in het 
bedrijfsleven van de ledersector iemand gevonden zou kunnen worden, zozeer zon

1 Zo is de beweerde inbeslagneming van de buffervoorraad leder dom weg verzonnen en berusten 
de beweringen omtrent kettinghandel met de fa’s Capra en Helm op een volstrekt verkeerde inter
pretatie der feiten; gebeurtenissen uit 1939 worden op 1942 gesteld etc., etc. Schrijver heeft o.m. 
de winst- en verliesrekeningen van de ondernemingen van de heer Verwoerd in handen gehad. 
Alleen hieruit blijkt reeds, dat van excessieve winsten in vergelijking met andere ondernemingen 
geen sprake is geweest. 2 Natuurlijk zijn er in het beleid van een gevoelsmens als de heer 
Verwoerd ook incidentele aanvechtbare beslissingen geweest. Even natuurlijk is het, dat deze, 
vooral als zij personen betroffen, tot veel critiek aanleiding hebben gegeven.
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der zonden, dat hij met recht de eerste steen zou mogen werpen. Naar schrijvers vaste 
overtuiging heeft het bedrijfsleven alle reden, de heer Verwoerd voor zijn rusteloze 
arbeid in de oorlogsjaren, waarbij hij de dagelijkse leiding zijner ondernemingen 
aan anderen overliet, zeer dankbaar te zijn.

De heer Verwoerd werd in 1946 benoemd to t Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw en heeft in de jaren na de oorlog de Regering, in het bijzonder de Minis
ter van Economische Zaken, in tal van belangrijke quaesties als adviseur ter zijde 
gestaan.

§ 3. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KERNBUREAU

In April 1939, onmiddellijk nadat de heer Verwoerd de benoeming tot voorzitter 
van het Kernbureau had aanvaard, voerde hij besprekingen met een aantal vooraan
staande figuren uit de huiden-, leder- en schoenenbranche, die zich bereid verklaar
den mede te werken aan het Kernbureau. De Minister van Economische Zaken 
nodigde deze heren daarop uit, in de kern zitting te nemen.1 Op 10 Mei 1939 hield 
het Kernbureau zijn eerste vergadering. Deze vergaderingen werden vervolgens 
ongeveer eens per maand herhaald.

In nauwe samenwerking met het Bureau Economische Verdedigingsvoorbereiding 
begon nu het Kernbureau met enige spoed na te gaan hoe de situatie in de bedrijfstak 
was, welke gevaren er dreigden en hoe daartegen maatregelen zouden moeten worden 
genomen. In de practijk ging dit zo in zijn werk, dat de heer Verwoerd, geassisteerd 
door de heer Udink ten Cate, de situatie in ogenschouw nam en plannen uitwerkte, 
die vervolgens in de vergadering van het Kernbureau werden besproken. Op 5 April 
1939 diende de heer Verwoerd een rapport in bij het Bureau Economische Verdedi
gingsvoorbereiding,2 waarin hij zijn denkbeelden over de te verwachten ontwikkeling 
en de te nemen maatregelen neerlegde. In deze nota werden grote moeilijkheden 
voorzien. De heer Verwoerd achtte het nl. meer dan waarschijnlijk, dat bij een con
flict, waarin Nederland niet onmiddellijk zou worden betrokken, een handelsoorlog 
uit zou breken, waarbij de voornaamste grondstoffen voor de lederindustrie, looi
stoffen en buitenlandse huiden, terstond to t contrabande zouden worden verklaard 
en derhalve de verdere aanvoer zeer bemoeilijkt zou worden. De voorraden van deze 
grondstoffen bij de industrie waren bij een algemene inventarisatie bovendien zeer 
gering gebleken, en ook de ledervoorraden bij de schoenindustrie waren klein, o.m. 
wegens het risico van wisseling in de mode. De voor de hand liggende oplossing, 
het vormen van grondstofvoorraden zolang dit nog mogelijk was, achtte hij echter 
geenszins eenvoudig uit te voeren. De financiële situatie van de lederindustrie was in 
het algemeen zo slecht, dat men niet zonder meer de verplichting to t het aanhouden 
van een grotere voorraad zou kunnen opleggen. In deze moeilijkheid zou op enigerlei 
wijze moeten worden voorzien.

1 Brief d.d. 29-4-39 (C.A.B. A  10/1-4). 2 C.A.B. A  10/1-4.
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Voorts achtte de heer Verwoerd het noodzakelijk, dat er een orgaan zou worden 
geschapen, dat in de te verwachten handelsoorlog op de wereldmarkt als vertegen
woordiger van Nederland zou kunnen optreden en de handel zou kunnen reguleren. 
De heer Verwoerd gaf er de voorkeur aan hiervoor een particulier orgaan en geen 
staatsinstelling te scheppen, evenals in de eerste wereldoorlog was geschied door de 
oprichting van de Nederlandse Overzee Trust, daar een staatsorgaan minder hand
zaam zou uitvallen en bovendien het werk, dat dit orgaan zou moeten doen, voor de 
Staat enorme financiële risico’s zou meebrengen. Het bedrijfsleven zou zijns inziens 
zelf deze risico’s moeten dragen en niet mogen parasiteren op de Staat, voor het tot 
stand brengen van dit orgaan zou een verplichte organisatie van het bedrijfsleven 
nodig zijn, althans van die groepen daaruit, die met voorraadvorming te maken had
den. Zijn gedachten gingen dus uit naar een soort vernieuwde centrale H.L.S., uit
gebouwd to t een inkoopcombinatie, wellicht binnen het kader van een meer omvat
tend lichaam als de N.O.T. Daarnaast legde de heer Verwoerd echter direct vast, 
dat een eventuele distributie van leder, die hij voorlopig nog geenszins urgent achtte, 
zonder twijfel to t de staatstaak zou behoren.

Als voorlopige maatregelen achtte de heer Verwoerd tenslotte noodzakelijk het 
vormen van een ’burgerlijke stand’ van het bedrijfsleven om een volledig overzicht 
te krijgen van alles wat er op dit gebied in Nederland werkzaam was, en voorts een 
periodieke enquêtering naar de voorraden van de voornaamste grondstoffen, teneinde 
hier steeds de vinger op de pols te kunnen houden.

Deze denkbeelden van de heer Verwoerd werden in het Kernbureau besproken en 
nader uitgewerkt. Gedeeltelijk kwamen zij daarbij onveranderd to t uitvoering, voor 
een ander deel bleven zij voorlopig liggen of werden zij in het geheel niet verwezen
lijkt. M et name kwam niets van de vorming van een ’particulier orgaan’ voor de 
handel terecht, zoals de heer Verwoerd zich dat had gedacht en zoals ook de kern wel 
gewenst had. Dit denkbeeld zou immers niet te verwezenlijken zijn zonder organisatie- 
dwang voor het bedrijfsleven, waartoe bevoegdheid en lust bij de Regering vooralsnog 
ontbraken. Ook de gewenste ’burgerlijke stand’ voor het bedrijfsleven liet op zich 
wachten, daar het Ministerie van oordeel was, dat met dergelijke maatregelen, die een 
omvangrijke administratie zouden vereisen, gewacht diende te worden to t de nood
zaak om regelend op te treden werkelijk aanwezig was. Wel werden Ministerie en 
Kernbureau het in de zomer van 1939 eens over de maatregelen, die onmiddellijk 
bij het uitbreken van een oorlog door het op te richten Rijksbureau genomen zouden 
moeten worden.1 Dit zouden zijn:

1. Het afkondigen van een uitvoerverbod voor de voornaamste grondstoffen en 
producten.

2. Het instellen van een distributieregeling voor looistoffen, gebaseerd op een alge
meen vervoerverbod voor looistoffen en individuele vervoervergunningen.

1 Zie o.m. rapport Kernbureau uit zomer 1939 en rapporten van drs Udink ten Cate uit dezelfde 
tijd. Archief RHL-m ap ’kem ’.
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3. Het controleren van de huiden-circulatie, eveneens door middel van een algemeen 
vervoerverbod, waarvan echter dispensatie zou worden verleend aan ’erkende’ 
huidenhandelaren.

4. Het inschrijven bij het Rijksbureau van de belangrijkste categorieën onderne
mingen in de huiden-, leder- en schoenenbranche, welker registratie noodzakelijk 
zou zijn voor de uitvoering van de maatregelen sub 2 en 3 genoemd.

Voorts werd afgesproken, dat direct zou worden begonnen met periodieke enquêtes 
naar de voorraden looistoffen, huiden en leder. Deze enquêtes zouden eens per drie 
maanden worden uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het enige punt van directe zorg was op dat ogenblik de looistoffenpositie. Reeds 
een eerste enquête, in September 1938 door het Bureau Economische Verdedigings
voorbereiding gehouden,1 had aangetoond dat de voorraden bij de handel niet groot 
waren. Deze enquête werd in M aart 1939 herhaald, echter werden toen ook door be
middeling van de Federatie van Verenigingen van Nederlandse Lederfabrikanten 
de voorraden looistoffen bij de lederfabrieken geënquêteerd. Uit de opgaven bleek, 
dat gemiddeld slechts voor ca. zes weken voorraad aanwezig was, wanneer het ver
bruik voor civiele en militaire behoefte geschat werd op 1300 ton resp. 700 ton per 
drie maanden. Een eventuele storing in de aanvoer zou dus vrijwel onmiddellijk 
catastrofale gevolgen voor de lederindustrie meebrengen, tenzij er middelen werden 
gevonden om de voorraad te vergroten. In de besprekingen, die door het Bureau 
Economische Verdedigingsvoorbereiding, het Kernbureau en de Federatie vanaf Mei 
1939 werden gehouden zocht men naar dergelijke middelen.

Als richtlijn werd daarbij aangenomen, dat een voorraad voor tenminste drie 
maanden aanwezig diende te zijn. Men zocht naar een oplossing waarbij het be
drijfsleven vrijwillig to t deze voorraadvorming zou overgaan. Het bestuur van de 
Federatie bleek tot een dergelijke regeling bereid en een ledenvergadering keurde 
op 31 Mei 1939 een besluit goed, waarbij de Federatie aan de Regering de garantie 
gaf, dat een voorraad voor drie maanden steeds zou worden aangehouden door de 
leden. De leden zouden zich op hun beurt tegenover de Federatie tot het aanhouden 
van een der gelijke voorraad verplichten. Op deze vergadering bleek tevens, dat de 
looistoffenpositie in het algemeen wel iets beter was dan de aanvankelijke enquête 
had doen vermoeden. De uitvoering van de garantie-regeling liet nog enige tijd op 
zich wachten, aangezien nog werd onderhandeld met het Departement over de vraag 
wie het conjunctuur-risico, verbonden aan deze opslag, zou moeten dragen. Uit
eindelijk kon de Federatie in een circulaire, gedateerd 7 Augustus 1939, aan haar leden 
mededelen, dat de Regering bereid was gevonden dit risico voor haar rekening te 
nemen. Tevens zond zij bij die gelegenheid de verklaringen, waarbij de fabrikanten 
zich verplichtten to t het aanhouden van een driemaandsvoorraad, rond.2

1 Brief-circulaire aan de voornaamste looistoffenhandelaren d.d. 17-8-38 nr 47222 N , (C.A.B.).
2 C.A.B. A  10/1-4 en A  10/1.



W ERKZAAMHEDEN VAN HET KERNBUREAU 23

Doordat de oorlog reeds voor de deur stond, is deze regeling niet meer van grote 
betekenis geworden en zijn verdergaande plannen to t het vormen van een extra- 
voorraad, die het Kernbureau gaarne had gezien, niet to t uitvoering gekomen. 
De looistoffenpositie is daardoor betrekkelijk slecht gebleven. Om de aanvoer in 
oorlogstijd te vergemakkelijken dacht men al aan het instellen van een looistoffen- 
monopolie bij RHL.

Naast deze activiteit t.a.v. de bevoorrading met looistoffen schonk het Kern
bureau tenslotte ook nog enige aandacht aan de huidenpositie. Hoewel de voorraden 
niet direct zorgwekkend-gering genoemd konden worden, was de situatie -  vooral 
bij de exotische h u id en -to ch  niet bijzonder goed, geheel in tegenstelling tot 1914, 
toen zeer grote voorraden aanwezig waren en zich eerst na enige jaren belangrijke 
moeilijkheden gingen voordoen. De oorzaak van dit verschil was gelegen in de wijzi
gingen, die zich sinds de eerste wereldoorlog op de huidenmarkt hadden voorgedaan. 
In 1914 werden de huiden uit Nederlands-Indië in het algemeen bij inschrijving ver
kocht, nadat ze in Amsterdam waren aangevoerd. In de jaren tussen de beide oorlogen 
was het gebruik geworden, de huiden op verlading te verkopen. De voorraden bij de 
handel, die in 1914 ca. 400 000 stuks bedroegen, waren dan ook in 1939 slechts onge
veer 50 000 stuks groot, die alleen werden aangehouden ter dekking van mogelijke 
plotselinge behoeften. Ingeval van mobilisatie of oorlog zou het dus zaak zijn, de 
voorraden zo hoog mogeüjk op te voeren. Voorlopig werd dit aan het eigen initiatief 
van handel en lederindustrie overgelaten.

Concluderend kan dus worden gezegd, dat het Kernbureau de oriënterende werk
zaamheden voortzette, enkele maatregelen nam om voorraadvorming van looi
stoffen te bevorderen en tenslotte op papier maatregelen voorbereidde, die bij het 
intreden van oorlog of mobilisatie noodzakelijk zouden zijn. Met de practische voor
bereiding kwam men niet ver, althans minder ver dan de voortvarende heer Verwoerd 
wel zou hebben gewild.

§ 4. DE OPRICHTING

De officiële oprichting van het Rijksbureau voor Huiden en Leder was een weinig 
plechtige gebeurtenis. Zij vond plaats temidden van het rumoer van een losbrekende 
wereldoorlog en viel buiten de kring der onmiddellijk betrokkenen niet op.

Op 28 Augustus 1940 werden de voorzitters der kernbureaux en enkele anderen 
bijeengeroepen op het Ministerie van Economische Zaken, waar hun namens de 
Minister werd medegedeeld, dat zij zich benoemd konden beschouwen to t directeuren 
der verschillende Rijksbureaux. De gereedliggende instellingsbeschikkingen waren 
reeds onderweg naar de Staatscourant, personeel kon worden aangenomen. Het 
Rijksbureau-apparaat moest in de kortst mogelijke tijd op gang komen.

De nieuwbenoemde directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder vernam 
zijn benoeming zelf voor het eerst uit de radio.

Formeel geschiedde de instelling van het RHL door de afkondiging van de Looi-
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stoffenbeschikking 1939 nr 1 d.d. 28 Augustus 1939, die werd opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 31 Augustus 1939.

Artikel 3 van deze beschikking bepaalde:

’l. Er wordt ingesteld een Rijksbureau voor Huiden en Leder, gevestigd te 
Amsterdam, Keizersgracht 139-131.

2. De dagelijkse leiding van het Rijksbureau berust bij een directeur, die bij de 
uitvoering van deze regeling optreedt namens de Minister.

3. Als directeur wordt aangewezen: L. F. Verwoerd.

4. Er wordt ingesteld een Commissie van Bijstand. Tot voorzitter en leden dezer 
Commissie worden benoemd:

tot lid en voorzitter: L. J. Uytendaal;

to t leden: dr H. van Blankenstein, ir J. L. van Gijn, H. G. Kaufmann, Aug. 
Mannaerts, J. Oosterhuis, Jos. Pragt, K. D. Scheffer;

to t secretaris: drs J. N. D. Udink ten Cate.’

Het Kernbureau was dus met enkele wijzigingen benoemd to t Commissie van Bij
stand voor het nieuw opgerichte RHL.

Directeur en secretaris trokken inmiddels met spoed aan het werk: in het kantoor 
van de Algemene Huiden en Leder Maatschappij werden enkele kamers afgestaan 
voor het nieuwe bureau, een vijftien man personeel werd aangesteld en onmiddellijk 
trok men aan het werk om zo spoedig mogelijk de positie van de Nederlandse in
dustrie en handel te beveiligen op de onzekere wereldmarkt en temidden van de door 
alle, oorlogvoerende zowel als neutrale, staten haastig opgeworpen handelsbarrières.



HOOFDSTUK II

ORGANISATIE EN PERSONEEL VAN HET RHL

§ I .  ALGEMEEN

Het zou van weinig nut zijn, hier tot in details de administratieve werkmethoden 
van het RHL te bespreken. Men zou ook weinig interessants kunnen mededelen. In 
het algemeen was de administratie heel gewoon georganiseerd. Belangrijker lijkt het, 
iets te zeggen over de samenstelling van het personeel.

Bij de oprichting van het RHL had de heer Verwoerd enkele personen uit zijn eigen 
ondernemingen medegebracht, die steeds to t de vaste kern van het RHL zijn blijven 
behoren. Met een aantal administratieve krachten en de door het Departement ’uit- 
geleende’ secretaris vormden zij, in totaal 30 man sterk, het kleine bureau, dat tot 
10 Mei 1940 de zaken gemakkelijk afkon. Bij de uitbreiding, die de bezetting nood
zakelijk maakte, werden echter van alle kanten nieuwe krachten aangetrokken.

Internationale handels- en scheepvaartkantoren leverden een belangrijk deel, maar 
ook opgeheven Rijksinstellingen als het Ministerie van Defensie en de A.N.I.C. Uit 
de branche kwam een aantal technici, ja  zelfs de secretaris van een internationale 
socialistische vakbond -  een bij de Duitsers uiterst verdachte functie -  vond een plaats 
op het RHL.

In de loop van 1940-1941 ontstond uit de kerngroepen een aantal functionarissen 
van deze ’tweede lichting’ de groep van afdelingschefs en andere leidende functio
narissen, die vier, v ijfjaar lang het RHL zonder grote mutaties bestuurd hebben.

Op het oog een wonderlijk conglomeraat van accountants, handelsmensen, juris
ten, technici en een vakbondsbestuurder, is deze groep toch to t een vrij sterke eenheid 
gegroeid, die voor zijn taak volkomen berekend bleek. De bij verschillende Rijks
bureaux gehoorde klacht, dat de afdelingen langs elkaar heen werkten, is op het RHL 
zelden vernomen. Zonder twijfel is dat in de eerste plaats te danken aan de leiding, 
die de heer Verwoerd aan zijn staf gaf. Hij wist niet slechts richtlijnen te geven voor 
het beheer, doch deze zo te stellen dat voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
ruimte bleef.

In de jaren 1942-1944 werd het RHL nog wel enigszins uitgebreid en werd de orga
nisatie hier en daar gewijzigd, in principe bleef echter de indeling gelijk: de verschil
lende afdelingen waren niet in groepen gebundeld, doch stonden alle rechtstreeks 
onder de directie. Een Sectie Coördinatie zorgde voor regelmatige contacten tussen 
de afdelingen, de Afdeling Hoofdcorrespondentie hield in- en uitgaande post onder 
centrale controle.
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§ 2. ENKELE CIJFERS

Personeelssterkte van het RH L

Datum  Aantal Gemiddeld salaris
1 Januari 1940 .................................  31 f  176
1 „ 1941 .................................  126 129
1 „ 1942 .................................  216 153
1 „ 1943 .................................  298 1 162
1 „ 1944 .................................  264 182
1 „ 1945 .................................  261 219

Organisatieschema en personeelsbezetting ( October 1943)

Tussen ( )  staan de aantallen personen, die mede op de betrokken afdeling werkten, doch 
elders waren ingedeeld.

Aantal Aantal
D i r e c t i e .......................................... . . 3 B zoolleder etc........................................ 18

Secretariaat en Alg. Zaken . . . . 5 Sectie r u b b er .......................................... 2 (1)

Sectie D ocum entatie ................... . . 2 (1) Schoenen .............................................. 33
Sectie C oördinatie.......................

. . 1
(1) Sectie K lo m p en ..................................... 5 m

Sectie Inschrijvingen................... Sectie Schoenenbons............................ 9 ( i )Sectie K olen en Electriciteit . . . 5 Magazijn Schoenmonsters . . . . 1
V e r ta a lb u r e a u ............................ . . 1

Comptabiliteit S ch o en h erste lle rs ................................ 6 ( i)

K a s ................................................... . . 1 D rijfriem en .............................................. 17
B o ek h ou d in g ................................. . . 6 (1) Nevengrond- en hulpstoffen
Algemeen Beheer Sectie IJzer en S ta a l ............................ 8 0 )
Personele Z a k e n ....................... . . 2 (1) Sectie Chemische Producten . . . 1 (2)
Inwendige D ie n s t ....................... (2) Sectie Textiel- en Papierweefsel . , 6 (2)

P o stk a m e r ................................. . . 11 Sectie Papier en C a r t o n .................. 3 (1)
T ypekam er................................. . . 17 Sectie K u n stled er ................................ 4 (2)
T e le fo o n c e n tr a le ................... . . 2 Sectie D iv e r s e n ..................................... 1 (2)
C oncierge/P ortier................... . . 2 Bedrijfsvergunningen en Gebruikte

Hoofdcorrespondentie . . . . . . 5 M achines................................................... 1

A r c h i e f .......................................... . . 2 (1) Duitse O pdrachten ................................ ?

Planning en Sta tistiek  . . . . . . 4 (1) In- en U itvoer.......................................... ?

L o o is to ffe n ..................................... . . 13 Prijsvorming en Controle

H uiden ............................................... . . 11 Administratie en Correspondentie ,. 12 (2)

(2)
A ccountantsdienst................................ . n

S c h a p e v e lle n ................................. Technische D ie n st ................................ 19
Leder Sectie R e c h e r c h e ................................ 7
A  overleder etc.............................. . . 8 Juridische Z a k e n ................................ 5 (1)

Een indruk van de omvang der werkzaamheden krijgt men uit de cijfers van de 
postbehandeling. Per maand gingen van 1941 af gemiddeld een goede 40 000 stukken 
de deur uit, terwijl er gemiddeld 27 500 binnenkwamen. Vanzelfsprekend waren dit

1 Het maximum werd in 1942 bereikt, vnl. door de grote personeelsaanwas bij de Afd. Drijf
riemen. Een belangrijk deel van dit personeel is later weer afgevloeid.
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voor een groot deel staten, circulaires etc. Het aantal uitgaande brieven per maand 
zal in de regel ca. 8000 bedragen hebben, nog stéeds een respectabel aantal. Het RHL 
schreef meer brieven dan het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

Van het aantal maandelijks uitgereikte vergunningen geeft het volgende voorbeeld 
(wederom October 1943) een indruk:1

Afdeling Aard van de vergunning Aantal

Planning en Statistiek Inwerkingsvergunningen l e d e r .............................................. 41
Looistoffen Verkoopvergunningen loo isto ffen .......................................... 326
Huiden Verkoopvergunningen h u i d e n .............................................. 190
Leder Toewijzingen leder 2 ................................................................. —
Schoenen B ew erk in gsvergu nn in gen ........................................................ 11

Goedgekeurde bestelformulieren bonschoeisel.................. 20 372
Idem bonvrij s c h o e i s e l ........................................................ 1 183
Idem k lo m p e n .......................................................................... 5 590

Speciale aankoopm achtigingen.............................................. 544
Idem rubberlaarzen................................................................. 118

Drijfriemen Verkoopvergunningen d r ij fr ie m e n ..................................... 703
Verkoopvergunningen p ic k e r s .............................................. 13

Nevengrond- en H ulp Bewijzen van Overdracht ijzer en staa l................................ 107
stoffen Verkoopvergunningen boorband en v e te r s ....................... 117

Verkoopvergunningen voering en o v e r s to f....................... 357
Verkoopvergunningen g a r e n s .............................................. 261

In- en Uitvoer Vergunningen bij i n v o e r ........................................................ 43
Vergunningen bij u i t v o e r ........................................................ 120

Lederwaren Algemene dispensaties verkoop.............................................. 132
Gebruikte Machines K oopvergunn ingen ..................................................................... 10

§ 3. ARBEIDSINZET

Het valt op, dat ondanks de grote Duitse drijfjachten op mannelijke arbeids
krachten bij het RHL niet, zoals vrijwel overal elders, in de loop van 1940-1944 het 
aantal vrouwelijke arbeidskrachten is toegenomen. Op 31 Oct. 1941 bedroeg het 30 
op 210, op 31 Juni 1944 32 op 266.

Reeds in deze omstandigheid is een aanwijzing te vinden, welke personeelspolitiek 
bij het RHL werd bedreven. Zonder dat men kan zeggen, dat er bij het RHL naar 
gestreefd werd, zoveel mogelijk jonge mannen aan een baantje te helpen, is het toch 
duidelijk, dat de personeelspolitiek er op gericht was, het mannelijk personeel voor 
de Arbeitseinsatz te vrijwaren. Men had daarbij vrij gemakkelijk spel, want de Duitse 
Referenten hadden allen een zwak voor hun kostbaar Bewirtschaftungs-app&raat en

1 Alle cijfers uit maandverslagen R H L en Rapport Accountantsdienst Dept. van Handel en
Nijverheid betr. RH L d.d. 22-5-46. (C .A .B .-022-4/4-34). 2 Vóór de invoering van het leder- 
chèquesysteem werden bijv. in Mei 1943 afgegeven: 1135 toewijzingen (alle soorten); 1747 ver- 
koopvergunningen zoolleder; 5150 verkoopvergunningen overleder; 831 verkoopvergunningen 
rubber.
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waren steeds bereid te betogen, dat het personeel onaangetast moest blijven.1 Zo 
bleef het to t medio 1943 bij geringe dreigingen, die meest reeds werden opgevangen 
vóór zij de Nederlandse autoriteiten hadden bereikt. Bij de grote acties van 1943 
bleek het niet mogelijk enkele personeelsleden te redden, die als voormalig lid van 
de Nederlandse Weermacht of wegens hun behoren to t een bepaalde jaarklasse voor 
Duitsland werden opgeroepen. Het totaal aantal slachtoffers bedroeg echter nog 
geen tien en een algemene Auskammung waarop van bepaalde Duitse zijde steeds 
weer werd aangestuurd, bleef achterwege. In de loop van 1943 werd echter de daartoe 
uitgeoefende pressie steeds sterker. Het zag er begin 1944 naar uit, dat toch een 
algemene schifting zou moeten plaatshebben; bij verreweg de meeste overheids
instellingen was immers reeds lang een niet onbelangrijk deel van het personeel naar 
Duitsland ’bemiddeld’.

Tenslotte kreeg de Bevollmachtigte Siegele een hiertoe strekkende opdracht. Nu 
trachtte de leiding van het RHL de uitvoering van de schifting zo lang mogelijk te 
rekken. Siegele voelde ook niet zoveel voor zijn opdracht, maar hij had zijn supe
rieuren te vrezen. Het werd Juni 1944. En na de invasie zei Siegele openhartig tegen 
de heer Hoffmann van het RHL, dat hij er nu geen heil meer in zag, der Krieg ist 
doch verloren 2. Zo dreef ook deze bui over en kon zelfs in de hongerwinter, toen er 
practisch niets meer te doen was, het personeel van het RHL zich in een betrekkelijke 
veiligheid verheugen.

1 Brief Gruppe Leder aan Gruppe Wirtschaftsverwaltung d.d. 18-12-42 (Archief Gewi 17-1942).
2 M ededeling van de heer Hoffm ann aan de schrijver.



HOOFDSTUK III

JURIDISCHE BASIS EN TECHNIEK VAN HET RHL

§ 1. DE ALGEMENE JURIDISCHE BASIS DER RIJKSBUREAUX

Wanneer men het enorme apparaat der vijftien Rijksbureaux (voortaan af te 
korten tot: Rbx), elk met honderden ambtenaren, beziet, dat van 1941 tot 1946 de 
Nederlandse economie in goede banen trachtte te leiden, dan is het eigenaardig te 
bedenken, dat dit gehele apparaat in zekere zin opgehangen was aan twee woorden 
in de Distributiewet 1939, waar in artikel 5 lid 2 bepaald werd, dat een vergunning 
door o f  namens de Minister werd verleend. Aan de directeuren der Rbx waren ver
der bij de Wet geen bevoegdheden toegekend, zij moesten dus worden beschouwd als 
ambtenaren, die steeds namens de Minister optraden en aan wie de Minister een deel 
zijner bevoegdheden kon delegeren.

Terwijl de Distributiewet 1939 dus het distributiz-apparaat in het geheel niet om
schreef en zelfs de mogelijkheid van oprichting van Rijksbureaux niet uitdrukkelijk 
noemde, bevatte zij een aantal welomschreven bepalingen omtrent de distributie- 
regelen, die voor een doelmatige verdeling van goederen gesteld konden worden.

Artikel 4 opende de mogelijkheid, dat de Minister bepaalde goederen als ’distri
butiegoed’ aanwees.

Artikel 5 gaf de Minister in lid 1 de bevoegdheid, te bepalen dat tot ’distributie- 
goed’ aangewezen goederen niet mochten worden gekocht, verkocht, te koop aan
geboden, afgeleverd, of voorhanden of in voorraad gehouden, dan met in achtneming 
van de vastgestelde distributieregeling, terwijl lid 2 de Minister de mogelijkheid gaf, 
de genoemde handelingen te binden aan een door of namens hem af te geven vergun
ning, waaraan voorwaarden konden worden verbonden.

Artikel 6 gaf de Minister de bevoegdheid, regelen te stellen met betrekking tot 
verbruik, gebruik, verwerking of bewerking van ’distributiegoed’, dat ook kon wor
den verboden of aan voorwaarden gebonden.

Artikel 7 gaf de Minister de bevoegdheid, ook het vervoer van ’distributiegoed’ te 
verbieden of aan voorwaarden te binden.

Tenslotte opende artikel 8 de mogelijkheid, dat de Minister regelmatige opgave 
van voorraden ’distributiegoed’ voorschreef.

Deze vijf artikelen vormden de eigenlijke basis voor elke distributieregeling, die 
door de Rijksbureaux werd uitgevoerd.1 De beschikking, waarbij een bepaald Rijks
bureau werd ingesteld, bevatte dan ook steeds een aantal artikelen, waarbij deze vijf 
bevoegdheden, gewoonlijk meer uitgewerkt dan in de Wet zelf, aan de directeur 
van het op te richten Rijksbureau werden overgedragen t.a.v. de artikelen die binnen

1 Staatsblad  nr 633 d.d. 30 Juni 1939. D e  wet is gedateerd 24 Juni 1939. D oor gebruikmaking 
van de Verordening 23/1940 zijn in de oorlogsjaren overigens meermalen bevoegdheden verleend, 
die nog uitgingen boven het volgens de Distributiewet 1939 mogelijke.
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de competentie van dit bureau zouden vallen. Daardoor werd voor de directeur dan 
de mogelijkheid geopend de voorraden te inventariseren (art. 8); te distribueren, door 
koop en verkoop aan een vergunning te binden (art. 5); de distributie te contro
leren door middel van een vervoerverbod (art. 7) en tenslotte ook de industrie aan 
banden te leggen door be- en verwerking van grondstoffen slechts op bepaalde voor
waarden toe te staan (art. 6).

Deze bevoegdheden behoefden niet onmiddellijk in volle omvang toegepast te 
worden. Ook als er in principe een verbod bijvoorbeeld tot verkoop van huiden werd 
afgekondigd, bestond de mogelijkheid van algemene of gedeeltelijke dispensatie van 
dit verbod en voorts van het uitreiken van een algemene vergunning aan bepaalde 
categorieën van ingeschrevenen, eventueel onder nadere voorwaarden. Zo kon door 
gelijktijdige toepassing van verboden, dispensaties, algemene en speciale vergunningen 
met of zonder bijzondere voorwaarden etc., een grote differentiatie verkregen worden 
in de toegepaste maatregelen en was het gewoonlijk mogelijk, een regeling te vinden 
die aan de gestelde eisen voldeed zonder teveel omslag te geven.1

De belangrijkste dispensaties e.d. verschenen in de Staatscourant als mededelingen 
van het Ministerie van Economische Zaken; de details, zoals de voorwaarden waarop 
vergunningen werden verleend etc., werden aan de betrokkenen medegedeeld in een 
circulaire, getekend door de directeur van het betrokken Rijksbureau. En hiermee 
zijn wij gekomen aan het meest gebruikte machtsinstrument der Rijksbureaux. Want 
het was wel mogelijk enkele basisregelingen vast te leggen in een verbod bij Ministe
riële Beschikking plus dispensatie door een publicatie in de Staatscourant, maar toen 
de schaarste toenam en de onzekerheid omtrent productie van grondstoffen, invoer, 
Duitse eisen etc. steeds groter werd, kon het niet anders of de Rijksbureaux moesten 
vrijwel dagelijks ingrijpen in industrie en handel. Deze vaak plotseling noodzakelijk 
wordende ingrepen konden onmogelijk to t stand komen langs de omslachtige weg 
van een Beschikking of zelfs van een officiële publicatie. Drie departementen zouden 
er dagwerk aan gehad hebben. De dagelijkse aanwijzingen der Rijksbureaux gingen 
dus per circulaire rechtstreeks aan de betrokkenen en men kan het optreden der Rbx 
veilig karakteriseren als een ’circulaire-regiem’. De meeste Rbx hadden na vier jaar 
een goede 500 circulaires op hun naam staan, sommige nog aanzienlijk meer. Het 
RHL verzond er ca. 700, nog afgezien van talrijke gewone brieven, die in veelvoud 
gestencild uitgingen.

Juridisch is dit misschien niet zo elegant geweest, in de practijk was het onvermij
delijk en het werd ook algemeen geaccepteerd. Hoewel de rechtskracht van sommige 
circulaires twijfelachtig was en vaak ook in ’t geheel niet werd aangeduid op welke 
bevoegdheid de betrokken directeur zich baseerde voor een bepaalde opdracht (!), 
is het toch niet of nauwelijks voorgekomen, dat de in circulaires gegeven opdrachten 
aangevochten werden wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Een geheel zuivere

1 D at er desondanks tegen het einde der bezetting een enorme, haast niet te verwerken hoeveelheid  
papier aan de distributieregelingen te pas kwam, lag niet zozeer aan de onhandige regeling als 
wel aan het gestelde doel: een evenredige verdeling bij steeds toenemende schaarste.
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maatstaf voor de gevoelens bij het bedrijfsleven was dit natuurlijk niet; de machts
positie der Rbx was wel zo groot, dat men niet graag ruzie met ze zocht.

§ 2. DE DRIE BASISBESCHIKKINGEN VAN HET RHL

In de algemene vorm, die hierboven werd beschreven, werden de bevoegdheden 
van het RHL in de herfst van 1939 vastgelegd in een drietal beschikkingen:

de Looistoffenbeschikking 1939 nr 1, van 28 Augustus 1939,1 
de Huidenbeschikking 1939 nr 1, van 1 September 1939 2 en 
de Lederbeschikking 1939 nr 1, van 17 October 1939.3

Op de wijze, in § 1 beschreven, werden hierin op grond van de Distributiewet 1939 
looistoffen, resp. huiden en leder to t distributiegoed verklaard en werd de mogelijk
heid geopend de circulatie van deze goederen te controleren door verkoop en vervoer- 
verboden, verantwoordingsplicht etc. Alle drie beschikkingen ondergingen nog in 
1939 aanzienlijk technische wijzigingen en ook in latere jaren zijn ze meermalen ge
wijzigd. Het zou veel te ver voeren, van al deze wijzigingen en hun gronden een op
somming te geven. Gedeeltelijk waren zij van zuiver technische aard en daardoor 
al heel weinig interessant, deels ook stonden zij in direct verband met een uitbreiding 
van de taak en de bevoegdheden van het RHL en zullen uit dien hoofde in latere 
hoofdstukken ter sprake komen. Op deze plaats daarom nog slechts één voorbeeld, 
dat duidelijk laat zien hoe de basisbeschikkingen door voortdurende wijzigingen 
voor de noodzakelijk geworden nieuwe distributieregelingen geschikt werden ge
maakt.

De lederbeschikking opende aanvankelijk slechts de mogelijkheid, voorraadopga- 
ven te vragen. In December 1939 volgde reeds de uitbreiding met een verbod tot koop 
en verkoop van leder (voorlopig met algemene dispensatie). De belangrijkste wijzi
gingen vonden echter plaats in 1942.

De definitie van ’leder’ werd zodanig gewijzigd, dat achtereenvolgens leerloos- 
schoeisel,4 alle soorten van drijfriemen,5 hout bestemd voor de vervaardiging van 
klompen en houten hakken 6 alsmede kunstleder, lak- en wasdoek etc.7 onder de be
schikking werden gebracht, zodat het RHL de distributie van deze artikelen ter hand 
kon nemen.

Door deze vele wijzigingen had de Lederbeschikking 1939 nr 1 tenslotte veel van 
een lappendeken en waren tal van weinig elegante passages ingeslopen. Om deze 
reden ontwierp tenslotte de juridische afdeling van het RHL in de zomer van 1944

1 Beschikking nr 47585 d.d. 28-8-39 Ned. Stcrt. d.d. 31-8-39 nr 170. 2 Beschikking nr 48887
d.d. 1-9-39 Ned. S tcrt. d.d. 1-9-39 nr 171B. 3 Beschikking nr 58841 N  d.d. 17-10-39, Ned.
Stcrt. d.d. 17-10-39 nr 203. 4 Beschikking van 1-6-42 nr 26719 N .G . Ned. S tcrt. d.d. 1-6-42
nr 103. 5 Beschikking van 4-9-42 nr 47318 N .G . Ned. S tcrt. d.d. 4-9-42 nr 172. 6 Beschik
king van 1-6-42 nr 26719 N .G . Ned. Stcrt. d.d. 1-6-42 nr 103, nadien enige malen gewijzigd ter
verbetering der definities. 7 Beschikking van 6-7-43 nr 30460 N .G . Ned. Stcrt. van 6-7-43 nr 128.



32 JURIDISCHE BASIS EN TECHNIEK VAN HET RHL

een geheel nieuwe lederbeschikking, waarin alle oneffenheden waren gladgestreken.1 
Door de loop der gebeurtenissen na September 1944 is het echter bij een ontwerp 
gebleven.

In dit hoofdstuk is het echter niet zozeer de wordingsgeschiedenis dezer beschik
kingen als wel hun gebruik door het RHL dat ons interesseert. Wij zagen reeds, dat 
de algemene opzet der distributiebeschikkingen ruimte liet voor verschillend opge
zette distributiestelsels: door middel van vervoer- c.q. koop- en verkoopverboden 
gekoppeld aan algemene of speciale vergunningen en dispensaties. Voor elk der drie 
belangrijkste goederen, die onder het RHL ressorteerden: looistoffen, huiden en 
leder, is een ander gebruik van deze mogelijkheden gemaakt. Een vast onderdeel was 
slechts de maandelijkse opgave van voorraden.

§ 3. DE DISTRIBUTIEREGELINGEN VAN HET RHL

a. Looistoffen
De circulatie van looistoffen werd door het RHL gecontroleerd door middel van 

een stelsel van vervoervergunningen, gebaseerd op het algemene vervoerverbod voor 
looistoffen, neergelegd in artikel 8 van de looistoffenbeschikking 1939. Bij een artikel 
als looistoffen, dat niet in het klein vervoerd behoeft te worden, geeft een vervoer
verbod immers de beste controlemogelijkheid. De afgegeven vervoerbewijzen golden 
tevens als vergunning to t koop, resp. verkoop en aflevering. Deze regeling bleef 
bestaan tot 1 September 1943, met ingang van die datum werd nl. om buiten de leder- 
sector liggende redenen algehele dispensatie verleend van het vervoerverbod.2 Na 
een overgangsperiode, waarbij het vervoerbewijs in gebruik bleef als verkoop ver
gunning 3 volgde thans een nieuwe regeling, waarbij handelaren en fabrikanten aan- 
koopvergunningen voor looistoffen bij het RHL konden aanvragen. De toewijzing 
van vervoer-, resp. aankoopvergunningen werd door het RHL beoordeeld aan de hand 
van de voorraden bij het betrokken bedrijf, de verstrekte huidentoewijzing en na
1941 ook van de uitwerking in een voorafgaande periode. (Zie onder b.)

Bij deze betrekkelijk eenvoudige distributieregeling voor looistoffen moet wel 
worden bedacht, dat door het monopolie voor plantaardige looistoffen, dat sinds 
October 1940 bij het RHL bestond, de controle op dit artikel al zeer eenvoudig was.

b. Huiden
De distributie van huiden was aanzienlijk bewerkelijker dan die van looistoffen. 

Het ging hier immers niet om het verdelen van een centraal of bij enkele handelaren 
aanwezige voorraad, maar om het opvangen en via twee of drie handelsschakels 
distribueren van de binnenlandse productie, die over het gehele land verspreid ter 
beschikking kwam.

1 Brief R H L aan Departement d.d. 9-8-44 nr 423904 (C.A.B. 22-2/2-30). 2 Beschikking van de
Secr.-Generaal van het Dept. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart nr 48645 N .G . d.d. 13-9-43, 
Ned. Stcrt. van 24 Sept. 1943 nr 186. 3 Circulaire model 653 van RH L, d.d. 13-10-43 (C.A.B.
RHL-circulaires).
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Aanvankelijk liet het RHL daarbij de zeer gecompliceerde structuur van de hui
denhandel, die was vastgelegd in een onderling status-quo contract, bestaan. Alle in
geschreven handelaars ontvingen een algemene vergunning voor verkopen in het 
binnenland. Na Mei 1940 bracht men het handelsverkeer verder onder controle door 
middel van speciale vergunningen voor iedere verkoop. Slechts de opkopers behielden 
een algemene vergunning to t verkoop aan handelaren.

Later leidde een complex van oorzaken, dat nog uitvoerig zal worden besproken, 
to t een doorbreken van de status-quo. De structuur van de huidenhandel werd zo 
vereenvoudigd, dat nog slechts in de richting opkoper-tussenhandel-groothandel- 
looierij kon worden verkocht. Tevens werden de omzetten gequoteerd op basis van 
die in 1936-1939. Toen in 1943 de huidenschaarste zeer sterk toenam, nam het RHL 
nog enkele maatregelen om de doorstroming bij de handel te versnellen. Tenslotte 
ontstond een straf systeem, de ’Regeling voor de Huidenhandel’,1 welker naleving 
door het RHL als voorwaarde werd verbonden aan iedere uitgereikte vergunning. 
Van slachter to t looier was hiermee het gehele verkeer met huiden onder controle 
gebracht.

De afgifte van vergunningen to t verkoop van huiden aan looierijen geschiedde 
uiteraard naar andere criteria dan die voor handelstransacties.

Het RHL gaf aan de looierijen behalve hun inwerkingsvergunningen maandelijks 
een ’toewijzing’ van huiden en looistoffen. Formeel hadden deze toewijzingen geen 
betekenis in de zin van aankoopvergunningen. Het waren slechts mededelingen aan de 
industrie, niet meer dan een bepaalde hoeveelheid te bestellen, daar aan de leveran
cier^) voor het meerdere geen vergunning tot aflevering zou worden verleend. Bij iedere 
aanvraag voor een verkoopvergunning kon op het RHL worden nagegaan of de toe
wijzing van de koper reeds was bereikt. Materieel was de betekenis der toewijzingen 
echter groter dan die der vergunningen, daar het RHL aan het begin van iedere maand 
de beschikbare huiden over de fabrieken verdeelde, en voor deze de toewijzingen uit
schreef.

Deze maandelijkse toewijzingen werden uiteraard bepaald naar de aanwezige 
voorraden en de door het RHL gewenste bedrijfsbezetting. In de eerste anderhalf jaar 
der bezetting werd deze laatste slechts globaal vastgesteld. Weliswaar gold officieel 
een beperking tot 60%  van de inwerking in de basisjaren 1937-1939, doch door de 
langzame overgang van volkomen vrijheid naar gebondenheid werd deze, althans tot 
begin 1941, lang niet volledig geëffectueerd.

Het RHL heeft niet getracht, deze quotering op een vast percentage der basisjaren, 
die de onderlinge verhoudingen in de industrie geheel zou hebben vastgelegd, te per- 
fectionneren. Bij de bedrijfssluiting van 1941 wensten de Duitsers nl. de overgebleven 
fabrieken op maximale capaciteit te laten werken teneinde zo rationeel mogelijk te 
produceren. Het RHL liet daarom de technische capaciteit der bedrijven opnemen en 
vanaf November 1941 werden de toewijzingen op deze capaciteit gebaseerd. Tevens

1 Circulaire nr 337700 van R H L d.d. 1-10-43 (C.A.B. RHL-circulaires).
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werd het verkrijgen van nieuwe inwerkingsvergunningen gekoppeld aan de uitwerking 
om het oppotten van voorraden tegen te gaan. Op dit stelsel is veel critiek uitgeoefend 
door die fabrikanten, die steeds een goed bezet bedrijf hadden gehad. Zij gevoelden 
zich benadeeld, doordat bedrijven, die voor de oorlog minder gefloreerd hadden en 
slecht bezet waren geweest, nu door de basering op de capaciteit een groter aandeel 
in de productie kregen. Hierop valt weinig te zeggen. Men zou om de lieve vrede zo
veel mogelijk te bewaren ook na de bedrijfssluiting de toewijzingen hebben kunnen 
baseren op een historische bezettingsgraad. Een dergelijke werkwijze zou echter 
strijdig geweest zijn met de drang tot rationalisering die de bezetter uitoefende, en 
daardoor zeer waarschijnlijk niet uitvoerbaar. Het is ook de vraag of de uiteenlopende 
bezettingsgraad in de basisjaren volstrekte evenredigheid op een hoog productie
niveau niet om zuiver technische redenen onmogelijk zou maken. Sommige fabrieken 
zouden immers voor meer dan 100 % bezet moeten zijn om andere op bijv. 80 % 
der capaciteit te laten werken. Overigens waren naar het oordeel van de betrokken 
ambtenaren op het RHL de opgaven van vele fabrikanten over hun omzetten in de 
basisjaren zo weinig betrouwbaar, dat baseren daarop tot grote onbillijkheden moest 
leiden.

In 1943 werd dit stelsel nog strakker gemaakt. De Duitsers eisten nl. in hun streven 
naar zo groot mogelijke zuinigheid met arbeidskrachten en energie, dat ook in 
Nederland het Duitse systeem van Herstellungsanweismgen (productie-opdrachten) 
voor de leder- en schoenindustrie zou worden ingevoerd. Elke fabriek kreeg nu een 
gefixeerde huiden toewijzing gebaseerd op de Hersta, d.w.z. haar vaste aandeel in het 
maandelijkse productieprogram (zg. Fester Fahrplan). De huiden werden daartoe 
zelfs door een Commissie, waarin het Duitse element zeer sterk vertegenwoordigd 
was, verdeeld en aan de fabrieken toegewezen.

De bijzondere regeling, die voor schapevellen gold wordt beschreven in hoofd
stuk V.

c. Leder
In tegenstelling tot de beide zojuist behandelde artikelen werd het verkeer met 

leder eerst na de capitulatie aan beperkende bepalingen onderworpen. Weliswaar 
werd reeds op 14 December 1939 een verbod to t kopen en verkopen van leder afge- 
kondigd 1 en werden tevens op die dag alle ondernemingen in de lederbranche ver
plicht zich te doen inschrijven, doch van deze maatregelen werd tegelijkertijd een 
algemene dispensatie2 afgekondigd, zodat zij voorlopig als het ware in reserve bleven 
om te gelegener tijd te worden toegepast. Deze toepassing geschiedde na 10 Mei 1940 
niet inééns, gelijk bij huiden en looistoffen, doch in een groot aantal etappen. Dit was 
een gevolg van het zoveel ingewikkelder complex van grondstoffen en goederen, dat 
langzamerhand onder het begrip ’leder’ uit art. 1 van de lederbeschikking werd ge

1 Art. 7 van de op die datum gewijzigde Lederbeschikking 1939 nr 1 (Beschikking nr 72384 N, 
N ed. Stcrt. van 14-12-39 nr 245). 2 Bekendmaking van de Minister van Econom ische Zaken
d.d. 15-12-39, nr 72383, Ned. S tcrt van 15 en 16-12-39 nr 246.
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bracht. De definitie daarvan omvatte immers niet slechts leer, maar tevens schoenen, 
hout voor klompen, kunstleder etc. Het RHL ging nu zo te werk, dat indien voor een 
bepaald artikel de behoeft aan een distributieregeling werd gevoeld, de dispensatie 
van 15 Dec. 1939 ten aanzien daarvan werd ingetrokken. Evenzo werd gehandeld 
indien de behoefte werd gevoeld, een bepaalde categorie van ondernemingen in te 
schrijven. Veelal geschiedde dit tegelijkertijd, zodat zowel een groep ondernemingen 
tot inschrijving werd verplicht als het door deze ondernemingen verhandelde of ver
werkte artikel aan een distributieregeling gebonden.

Op deze wijze werd achtereenvolgens de bewerking en verhandeling van een groot 
aantal artikelen van de goedkeuring van het RHL afhankelijk gemaakt.

Tenslotte waren er zelfs een vijftiental uitzonderingen van kracht op de algemene 
dispensatie van 15 Dec. 1939 en was de situatie zo onoverzichtelijk geworden, dat zelfs 
insiders nauwelijks meer wisten op welke partiële intrekking van de dispensatie een 
bepaalde regeling berustte. Om deze reden werd in 1944 een geheel nieuwe dispen- 
satieregeling ontworpen door het RHL, die alle bestaande in een overzichtelijk geheel 
samenvatte.1 Uit deze regeling blijkt, dat nog slechts zeer weinig handelingen zonder 
vergunning konden worden verricht. Eigenlijk werd alleen nog de detailhandel in 
klompen, leder en kunstleder vrijgelaten, terwijl ook de schoenmakers zonder ver
gunning hun leder mochten blijven verwerken. Groothandel en fabrieken van leder, 
klompen, schoenen, houten zolen, kunstleder etc. etc. waren echter geheel aan regelingen 
gebonden. Een chronologie van deze maatregelen vindt men in andere hoofdstukken.

De toewijzing van leder aan handelaren geschiedde voor het eerst in de zomer 
van 1940. Het RHL wees een bepaald percentage toe van de door een enquête 
vastgestelde gemiddelde omzet over de jaren 1937-1939. Voor de handel bleef dit 
systeem ongewijzigd bestaan to t 1944. De handelaren waren verplicht, het toege- 
wezen leder over hun afnemers te verdelen naar rato van de vroegere verkoopcijfers. 
In 1944 werd het systeem verfijnd, doordat klantenbinding plaatsvond in het repa
ratiebedrijf via een in te leveren bon van de distributiekaart.

De reparateur leverde de ingenomen bonnen in bij zijn leverancier-handelaar. Deze 
zond de bonnen in aan het RHL, dat op grond van de ingeleverde aantallen nieuwe 
quota voor de handel vaststelde. De verdeling onder de reparateurs moest dan even
eens plaats vinden op grond van het ingeleverde aantal bonnen.

De groothandel in leder werd echter niet aan vaste quota gebonden. Hij moest zelf 
zien zijn leder te bemachtigen. Door het wegvallen van het speculatieve element 
uit de handel ontstond echter tijdens de bezetting bij de lederindustrie en haar af
nemers een zekere neiging de weinige groothandelsfirma’s uit te schakelen. De atdeling 
leder van het RHL trachtte daarom door zachte drang zo nu en dan de fabrikanten 
ten tot levering aan de groothandel te bewegen, waarbij zekere onderlinge verhoudin
gen, in acht werden genomen.

1 Ontwerp in brief nr 394526 d.d. 13-4-44 van het R H L aan het Departement (C.A.B. 22-2/2-30), 
afgekondigd in de Ned. S tcrt van 2-8-44 onder nr 63121 N .G . D e vertraging is het gevolg van het 
ontbreken van de goedkeuring van de Duitse Referent.
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Een bijzondere functie werd aan een tweetal Amsterdamse groothandelsfirma’s 
gegeven, toen in de winter van 1941-1942 stagnatie in de zoolledervoorziening op
trad. In opdracht van de Gruppe Leder en met instemming van het RHL moest toen 
boven de rivieren een buffervoorraad leder worden opgeslagen, om als reserve te 
dienen bij een eventueel opnieuw ophouden van de aanvoer. De genoemde firma’s 
werden met het beheer van deze voorraad belast en tot ’supergrossiers’ gemaakt.

In 1943 werden zowel de distributie-techniek als het toewijzingssysteem voor leder 
geheel gewijzigd. De Duitsers verlangden nl. dat de methoden van het RHL zouden 
worden aangepast aan die van de Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft. De lederdistributie 
werd voortaan niet meer gecontroleerd door een vergunningsstelsel maar door middel 
van het zg. lederchèquesysteem.1 Aan iedere handelaar en schoenenfabrikant werd 
thans een lederchèqueboek verstrekt. Binnen het kader van zijn toewijzing was de 
houder van een dergelijk chèqueboek vrij, verschillende quanta en soorten leder te 
betrekken bij zijn leveranciers. Aan kleine verbruikers zond het RHL reeds ingevulde 
chèques. Aan de handel en de schoenfabrieken werd bij het overgaan op dit nieuwe 
stelsel een manipulatie-voorraad gegeven. Hoewel deze regeling een reeks zeer gede
tailleerde voorschriften noodzakelijk maakte, was zij toch niet zonder succes, daar het 
handelsverkeer er door werd vergemakkelijkt en vereenvoudigd. Een nadeel was de 
verminderde mogelijkheid tot controle. Na de oorlog is de regeling blijven bestaan en 
is zij zelfs eveneens toegepast voor schoenvoering etc.

De ledertoewijzingen aan de schoenindustrie geschiedden aanvankelijk eveneens 
op basis van de omzetten in 1937-1939. (Voor hun formeel karakter geldt hetzelfde 
als bij de huiden-toewijzingen is opgemerkt.) In 1941 ging het RHL echter over op 
een stelsel van gebonden vrijheid, waarbij de toewijzingen werden gebaseerd op het 
aantal door de afnemers bij het plaatsen van bestellingen ingeleverde schoenenbons. 
Voor de verschillende maten en typen van schoenen moesten daarbij normen voor 
het lederverbruik per paar worden vastgesteld om de toewijzing uit de ingeleverde 
aantallen bons te kunnen berekenen. Einde 1941 bepaalde dus in beginsel de klant 
uiteindelijk wat en waar geproduceerd zou worden. Door combinatie met het leder
chèquesysteem werd deze invloed van de klant na de oorlog ook uitgebreid tot de 
lederindustrie.

Tijdens de bezetting werd hier echter het streven van het RHL naar meer vrijheid 
weer geheel te niet gedaan, doordat de Duitsers ook in de schoenindustrie met hun 
stelsel van Herstellungsanweisungen doorzetten. Van de zomer van 1943 af kreeg 
iedere fabriek derhalve precies voorgeschreven, welke soorten en hoeveelheden zij 
te produceren had en werd het voor deze productie benodigde leder door het RHL 
berekend en toegewezen.

1 Circulaire m odel nr 593 d.d. 15-6-43, toelichting in circulaire m odel nr 594 van dezelfde datum  
(C.A.B. RHL-circulaires). D e  lederchèque-regeling maakte voorts een verandering van het dispen- 
satiesysteem nodig, daar de chèques golden als vergunning om  te kopen. D e algemene dispensatie 
van het koopverbod voor leder werd derhalve beperkt tot de artikelen, die buiten de chèque- 
regeling doch binnen het begrip ’leder’ van artikel 1 der lederbeschikking vielen, zoals bijv. hout 
voor klompen etc.
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Het toewijzings- en distributiesysteem voor de andere onder het begrip ’leder’ 
vallende artikelen, zoals kunstleder, drijfriemen, klompen, etc. zal in afzonderlijke 
hoofdstukken worden behandeld.

d. Schoenen
Op 22 Mei 1940 kondigde een publicatie van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart de invoering van een schoenendistributie aan. Aan de 
detailhandel werd verboden, schoenen te verkopen indien niet tegelijkertijd door de 
koper een schoenenbon werd ingeleverd. Deze regeling werd nader vastgelegd in de 
Schoenendistributiebeschikking 1940 I, die op 31 Mei 1940 in de Staatscourant ver
scheen. De beschikking regelde het distributiestelsel en wees aan, welke soorten van 
schoeisel gedistribueerd zouden worden. Naast ’schoenen op de bon’ werd een bon- 
vrije categorie 'zomerschoenen’ geschapen.

De herbevoorrading der winkeliers geschiedde door het inzenden van een bestel
formulier bij het RHL, waarop de naam van de leverancier moest worden ingevuld. 
Na goedkeuring door RHL werd de bestelling aan de fabrikant doorgegeven. De win
kelier diende bij het bestelformulier een gelijk aantal door hem ingenomen bonnen 
in te leveren. De beoordeling van de door het publiek ingediende aanvragen geschied
de door de plaatselijke distributiedienst. Het Centraal Distributiekantoor stelde daar
voor richtlijnen vast in overleg met het RHL.

Deze regeling bleef in grote lijnen dezelfde to t het einde der bezetting. Er hadden 
echter tal van wijzigingen plaats op details. Zo werd al spoedig de bonvrije 'zomer
schoen’ afgeschaft en in plaats daarvan een onderscheiding ingevoerd tussen ’bon I ’ 
en ’bon II’ schoeisel, hetgeen nog verder werd verfijnd door het instellen van de cate- 
goriëen werk- en beroepsschoenen.

De herbevoorradingsregeling werd, toen de schoenproductie allengs afnam, enkele 
malen zo gewijzigd, dat de winkeliers om één paar schoenen te kunnen bestellen 
twee of drie bons moesten inleveren, waardoor de winkelvoorraden to t een minimum 
werden beperkt.

Tenslotte was het niet meer mogelijk, ook bij zeer scherp gestelde normen aan 
iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, een bon uit te reiken. De distributie- 
diensten werkten nu de aanvragen naar volgorde van binnenkomst af, daarbij trach
tend speciaal de ergste gevallen te helpen.

Al deze veranderingen zullen in de komende hoofdstukken worden besproken, met 
uitzondering van de details der uitreikingstechniek. De uitreiking der bons behoorde 
immers niét tot de taak van het RHL.

§ 4. ADMINISTRATIE-, CALCULATIE- EN FABRICAGE-VOORSCHRIFTEN

a. Industrie
Zoals uitgebreider ter sprake zal komen in het Hoofdstuk Prijzen heeft het RHL 

reeds in de herfst van 1940 de prijsvorming bij de leder- en schoenindustrie onder
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controle gebracht door het invoeren van een verplichte calculatie voor elke partij 
leder en elke schoensoort.1 Behalve de prijs werd hierdoor ook het lederrendement 
der gebruikte grondstoffen voor controle vatbaar.

Deze calculatie diende plaats te vinden op een voorgeschreven modelformulier, 
terwijl de gebruikte gegevens alle in de boekhouding der bedrijven te controleren 
moesten zijn.2 Hierdoor werden ook de kleinere bedrijven, wier administratie ge
woonlijk nog zeer primitief was, gedwongen een wat betere boekhouding te gaan 
voeren, hoewel daar in vele gevallen door gebrek aan inzicht nog niet veel van terecht 
kwam. In 1943 voerde de Bedrijfsgroep bij bindende aanwijzing een verplichte ad
ministratie voor de lederindustrie in volgens een eenvoudig model, die althans een 
behoorlijk overzicht van inkomsten en uitgaven mogelijk maakte 3 en ook voor de 
controle der bij het RHL ingediende calculaties nuttig was.

De fabricagemethoden werden door het RHL eveneens aan tal van voorschriften 
gebonden. Het zou te ver voeren, in het verband van deze paragraaf alle genomen 
maatregelen te bespreken. Dit past trouwens ook beter in het kader der chronologische 
hoofdstukken. In grote lijnen werd de fabricage op de volgende wijze gereglementeerd.

De looierijen waren vanaf Juli 1940 gebonden aan looivoorschriften van het RHL, 
die nadien -  afhankelijk van de wisselende aspecten van de aanvoer van looistoffen -  
herhaaldelijk gewijzigd werden. Deze voorschriften hielden o.m. in het vaststellen van 
een maximum- en minimum tijdsduur voor het looiproces, een voorgeschreven ver
houding tussen het verbruik van plantaardige en synthetische looistoffen, verbod van 
bepaalde grondstof-verkwistende behandelingen, maxima voor gebruik van vetten en 
oliën etc. Met behulp van deze voorschriften kon in bijzonder moeilijke periodes, 
waarin aanvoer vrijwel geheel uitbleef, zoals de winter 1942-1943, de lederindustrie 
nog enigszins gelijkmatig in bedrijf worden gehouden. Later, in 1943, werden nog 
andere maatregelen ingevoerd, waarbij bijvoorbeeld ieder stuk gefabriceerd leder door 
de fabriek van een stempel-afdruk moest worden voorzien, dit om de herkomst van 
een verdachte partij elk ogenblik te kunnen vaststellen.

Soortgelijke bepalingen werden in de zomer van 1940 gemaakt voor de schoen
industrie. De schoenfabrieken ontvingen voor nieuwe producten, zoals bonloos 
zomerschoeisel etc., slechts bewerkingsvergunningen, nadat modellen van het te pro
duceren artikel door het RHL waren goedgekeurd, een maatregel die in latere jaren 
ook werd genomen voor andere nieuwe producten zoals ’bon-2 schoeisel’, schoeisel 
met houten zool etc., teneinde het op de m arkt brengen van waardeloze rommel te 
voorkomen. Tevens werden ongeveer vanaf 1941 nog tal van andere bewerkings

1 Circulaire model 254 d.d. 16-11-40. (C.A.B. RHL-circulaires). Als rechtsgrond wordt opgegeven 
de artt. 4, 6 en 7 van de looistoffen, huiden- en lederbeschikkingen 1939 nr 1, de naleving der 
verplichting wordt als voorwaarde aan alle inschrijvingen en vergunningen verbonden. 2 Cir
culaire model 256 d.d. 30-11-40. (C.A.B. RHL-circulaires). D eze circulaire is voor de 3 genoem 
de categorieën van fabrieken verschillend (nrs 256 Z, O en S). 3 Administratievoorschrift van 
de Gemachtigde voor de Prijzen d.d. 16-3-43, Ned. Stcrt. van 29-3-43 nr 69. Hierin wordt de
verplichting de Aanwijzing nr 1 van de Voorzitter der Bedrijfsgroep te volgen opgelegd. Deze 
aanwijzing is opgenom en in De Leder- en Lederverwerkende Industrie, le  Jrg., nr 3.
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voorschriften gegeven, die bijvoorbeeld gecompliceerde schachtmodellen verboden en 
het gebruik van voeringleer en -stof beperkten. Toch bleef in deze industrie nog lang 
een tamelijk grote mate van vrijheid bestaan. Het initiatief bleef immers bij de fabri
kant, aan wiens vindingrijkheid en koopmanschap het overgelaten bleef, geschikte 
vervangingsstoffen te vinden en in voldoende hoeveelheden aan te kopen. Met het 
schaarser worden van geschikte surrogaten en de invoering van Herstellungsanwei- 
sungen einde 1943 ging ook deze vrijheid echter grotendeels verloren.

b. Handel
De eerste groep handelaren aan welke het RHL een bepaalde administratie voor

schreef, was de huidenhandel. Nu sedert de bezetting de binnenlandse aanvoer van 
huiden de enige voorzieningsbron voor de lederindustrie was geworden, was het uiter
aard van het grootste belang, de weg die de huiden van slachter tot fabrikant aflegden, 
zoveel mogelijk voor de controleurs van het RHL zichtbaar te maken. Bij de groot
handel bestond in het algemeen een behoorlijke administratie, maar vele opkopers 
tekenden hun transacties slechts aan in een vettig notitieboekje, als er tenminste 
iets werd aangetekend.

In Januari 1941 werd daarom reeds een verplichte administratie ingevoerd.1 De 
opkopers dienden een model-administratieboek bij het RHL aan te vragen, waarin 
behalve de naam van de leverancier en de prijs ook moesten worden vermeld datum van 
ontvangst, prijs per pond vers gewicht en naam van de afnemer met diens adres.

Ook voor de tussenhandelaren werd deze administratie verplicht gesteld; boven
dien moesten zij iedere huid van een nummer voorzien, waardoor de meest nauw
gezette controle mogelijk werd.

Een dergelijke maatregel werd einde 1941 voor de lederhandelaren ingevoerd. 
Hier werd een gespecificeerde administratie van alle in- en verkopen verplicht gesteld,2 
waarin de leverancier of koper, diens inschrijvingsnummer, gewicht en prijs ver
meld moesten worden. Alleen voor contante toonbankverkopen werd een uitzondering 
gemaakt; hiervan dienden alleen de cassabons te worden bewaard. Ook dit laatste 
gat werd echter in 1944 gestopt, toen de verplichte administratie ook voor deze détail- 
verkoop werd ingevoerd.3

De zojuist beschreven maatregelen vormden tezamen met de grondstoffen- 
distributie het vaste kader, waarin industrie en handel door het RH L waren ge
plaatst. Men was er daarbij in geslaagd, een zodanig stelsel te scheppen dat een 
eenvoudige controle op de naleving der distributie- en prijsvoorschriften mogelijk 
was. Toch kan men het stelsel niet star noemen: de calculatiemethode liet de 
fabrieken hun individualiteit, de regelingen voor handel en industrie lieten ruimte 
voor beloning van het initiatief van de fabrikant, zolang zij althans niet door Duits 
ingrijpen gedenatureerd werden. Al met al mag men als buitenstaander voor de 
flexibele maar logische opbouw van dit stelsel zeker bewondering gevoelen.

1 Circulaire m odel 286 d.d. 22-1-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire model 444 d.d.
23-12-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire model 686 d.d. 5-2-44. (C.A.B. RHL-circulaires).
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§ 5. INSCHRIJVING

Reeds bij de eerste opzet der Rijksbureaux werd in alle instellingsbeschikkingen 
de mogelijkheid c.q. verplichting tot inschrijving van in de betrokken bedrijfstak 
werkzame ondernemingen opgenomen. Hierbij speelden twee overwegingen de hoofd
rol. In de eerste plaats de wens, een overzicht te verwerven van wat er in een bepaalde 
bedrijfstak omging en werkte; het inrichten van wat de heer Verwoerd ’de burgerlijke 
stand van het bedrijfsleven’ genoemd had.1 Het belang hiervan is duidelijk. De tweede 
overweging was dat men door deze inschrijving de mogelijkheid kreeg algemene voor
waarden te stellen voor de bedrijfsvoering, zodat niet iedere aan het bedrijfsleven op te 
leggen maatregel als voorwaarde gekoppeld moest worden aan te verlenen bewerkings- 
of afleverings ver gunningen. Dit zou nl. in de practijk vaak tot grote moeilijkheden en 
hoogst onelegante constructies leiden. Vergunningen hebben immers in het algemeen 
een tijdelijk karakter, de beoogde voorwaarden zouden duurzaam moeten zijn. 
Zo is bijv. de plicht tot uniforme calculatie bij de leder- en schoenindustrie, waarvan 
in de vorige paragraaf sprake was, als voorwaarde aan de inschrijving verbonden 
evenals de verplichte bankgarantie. Ook het omgekeerde kwam echter voor. Voor be
paalde overtredingen was intrekking van een vergunning de aangewezen straf. In dat 
geval dienden de voorwaarden juist niet aan de inschrijving te worden gekoppeld!

Zo werd ook bij het RHL reeds in 1939 de inschrijving van ondernemingen 
mogelijk gemaakt. De huiden- en looistoffenbeschikkingen stelden slechts de moge
lijkheid to t inschrijving open, de lederbeschikking stelde haar verplicht. In de 
practijk had dit verschil geen grote consequenties. Het aantal ondernemingen, dat 
zich ingevolge de vrijheid, hun door de huiden- en looistoffenbeschikking gelaten, 
niet liet inschrijven, was zeer beperkt. Dit waren in het algemeen slechts ondernemin
gen, die huiden of looistoffen onder zich hadden, doch niet in regelmatig bedrijf 
bewerkten of verhandelden, en bedrijven, die niet tot de lederbranche behoorden, 
zoals taanderijen. Overigens waren die bedrijven voor de bewerking en verkoop van 
deze voorraden even goed op een vergunning van het RHL aangewezen. De overige 
ondernemingen werden langzamerhand door tal van voorschriften to t inschrijving 
gedwongen, indien zij aan het verkeer wilden blijven deelnemen. Reeds in een pers
bericht van 1 September 1939 werd aan de looistoffenhandelaren en lederfabrikanten 
aangezegd, dat zij zich dienden te laten inschrijven en zo ging het later ook met andere 
categorieën.

Van de verplichting to t inschrijving krachtens de lederbeschikking werd door 
het RHL aanvankelijk op zeer ruime schaal dispensatie verleend, die vervolgens, zoals 
in § 3 onder c beschreven, bij gedeelten werd ingetrokken, zodat allengs steeds meer 
categorieën van ondernemingen de inschrijvingsplicht werd opgelegd.

De inschrijving geschiedde van het begin af aan niet op één lijst, doch in bepaalde 
categorieën, waardoor niet slechts een algemeen overzicht maar ook een overzicht 
per bedrijfstak mogelijk werd.

1 Zie pagina 21.
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Tenslotte waren er bij het RHL 29 soorten van ondernemingen ingeschreven. 
Dit waren 1

1. Looistoffen
Handelaren in looistoffen )
Agenten in looistoffen v .....................................  146 (136)
Fabrikanten van looistoffen |

2. Huiden
G root- en tussenhandelaren..............................................  248 (279)
O p k o p e r s ...................................................................................  792 (868)
Vellenbloters............................................................................... 15 ( 1 6 )

3. Leder
Lederfabrikanten.....................................................................  170 (168)
Bereiders van p e lter ijv e llen ..............................................  9 ( -  )
Handelaren in l e d e r ............................................................  470 (542)
Importeurs van led er ............................................................  51 ( 5 7 )
Agenten in led er .....................................................................  43 ( 48)
Handelaren in le d e r a fv a l...................................................  27 ( 25)

4. Drijfriemen
D rijfriem enfabrikanten........................................................ 41 ( 32)
Handelaren in d r ij fr ie m e n ..............................................  620 ( -  )

5a. Schoenen
Schoenfab rikan ten ................................................................. 328 (338)
Fabrikanten van onderdelen van schoeisel . . . .  28 ( -  )
Schoenherstellers.....................................................................  13341 ( -  )
M aatschoenm akers................................................................. 386 ( -  )
Grossiers in s c h o e n e n .......................................................  144 (134)
Schoenw inkeliers.....................................................................  4604 (4927)

5b. Klompen, houten zolen en hakken
K lom p en fabrik anten ............................................................  640 ( -  )
K lom p en m akers.....................................................................  1264 ( -  )
Fabrikanten van houten zolen en hakken . . . .  132 ( -  )
Grossiers in klom pen............................................................  108 ( -  )

6. Lederwaren
L ederw arenfabrikanten........................................................ 200 (552)
Lederverwerkende in d u str ie ..............................................  328 ( -  )
Grossiers in lederwaren.......................................................  270 ( -  )

7. Kunstleder
Fabrikanten van ku nstleder..............................................  28 ( -  )
Handelaren in ku nstleder................................................... 52 ( -  )
Importeurs van k u n s t le d e r ..............................................  38 ( - )
Agenten in k u n s t le d e r ........................................................ 28 ( -  )

1 D e  getallen achter de categorieën vermeld geven de stand van het aantal inschrijvingen per 
30 Juni 1944. D e tussen haakjes geplaatste getallen de stand op 31 Juli 1941. Hieruit blijkt wel, 
dat de toestand van het bedrijfsleven tamelijk stabiel was. Waar betrekkelijk grote veranderingen 
te constateren vallen, is dit het gevolg van oorzaken buiten de branche gelegen. Zo bij de huiden
handel, waar de liquidatie van vele kleine joodse zaken het aantal inschrijvingen vrij aanmerkelijk 
deed afnemen. Het spreekt vanzelf dat vele ondernemingen in meerdere categorieën waren in
geschreven. Voor iedere inschrijving werd echter een afzonderlijk bewijs met opgave der categorie 
en voorzien van een nummer, verstrekt.
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In deze opsomming ontbraken toch nog enkele groepen van ondernemingen, die 
-  hoewel in de lederbranche werkzaam -  door het RHL werden vrijgelaten, zo bij
voorbeeld de kleinhandelaren in klompen en lederwaren.

De directeur van het RHL bezat krachtens de artikelen 4 van de drie basisbe
schikkingen grote bevoegdheden t.a.v. de inschrijving. Niet slechts was hij bevoegd 
daaraan voorwaarden te verbinden, maar ook kon door hem de inschrijving worden 
geweigerd of kon hij een eenmaal ingeschreven onderneming schorsen of schrappen. 
Weigering der inschrijving kon slechts geschieden, indien naar het oordeel van de 
directeur de zich aanmeldende onderneming geen ’onderneming’ in de zin der basis
beschikkingen was, wat in de practijk betekende, dat aan een kruidenier, die in het 
grijs verleden ook wel eens schoenen had verkocht, de inschrijving kon worden ge
weigerd. Schorsing en schrapping daarentegen waren zeer ingrijpende strafmaat
regelen, die bij ernstige overtreding der distributievoorschriften door de directeur ge
hanteerd konden worden en ook gehanteerd zijn. Daar een dergelijke schorsing of 
schrapping de volledige uitsluiting van de betrokken onderneming uit het productie
proces, c.q. het handelsverkeer, betekende, werd er slechts in uiterste gevallen toe 
overgegaan, terwijl een recht van beroep op de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de beschikking was opgenomen. Hoe 
dit beroep werd behandeld in gevallen van schorsing etc. als strafmaatregel zal in 
Hoofdstuk XXV worden behandeld. Bij eenvoudige weigering der inschrijving be
sliste de Secretaris-Generaal op voordracht van de Afdeling Nijverheid van het 
Departement.

Na de invoering van het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 en het Besluit Algemeen 
Vestigingsverbod Kleinbedrijf vond de inschrijving van nieuwe ondernemingen 
uiteraard eerst plaats nadat de noodzakelijke vergunningen waren verkregen. Tevoren 
werd in bepaalde gevallen op dezelfde wijze reeds rekening gehouden met de eisen 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (Zie Hoofdstuk XXI).

Bij wijzigingen in de rechtsvorm of overname van een bestaande onderneming 
diende de inschrijving opnieuw te geschieden.

§ 6 . DE PRACTIJK

Het zal wellicht de niet in het bedrijfsleven thuis zijnde lezer wat rauw op het lijf 
vallen na deze uiteenzettingen omtrent het theoretisch 'waterdicht’ schijnende distri
butiestelsel van het RHL -  maar in feite ’klopten de verbruiks- en voorraadcijfers 
nooit’.1

De oorzaak daarvan was niet gelegen bij fouten in de werkwijze van het RHL 
of falende controle.

Om dit te begrijpen dient men twee zaken goed in het oog te houden. In de eerste

1 Uitlating van een der afdelingschefs van het RHL.
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plaats het karakter van de lederbranche. Het verwerkingsproces van huid tot schoen 
of riem is niet te vergelijken met het uitgeven van tramkaartjes. De directie van een 
trambedrijf kan iedere morgen een paar honderdduizend kaartjes uitgeven aan hon
derden conducteurs en ’s avonds tot op één kaartje verantwoording vragen. In de 
leder- en schoenenbranche blijven de gedistribueerde grondstoffen echter niet aan 
zichzelf gelijk; men heeft te maken met rendementen, afvallen, gewichtsverliezen etc., 
die elk voor zich door talloze factoren worden beïnvloed.

Het looiproces duurt twee to t zes maanden en is chemisch en technisch uiterst 
moeilijk te benaderen. Het lederrendement van de bewerkte huiden is van tal van im
ponderabilia afhankelijk en varieert aanzienlijk van partij to t partij en van fabriek 
to t fabriek.

Bij de schoenindustrie doet zich een dergelijke kwestie voor t.a.v. de normen 
voor het lederverbruik per paar. Ook hier kan men geen exacte berekeningen maken, 
omdat de qualiteit van het gebruikte leder van grote invloed is op de benodigde hoe
veelheden en de ene fabriek kans ziet, efficiënter te snijden dan de andere.

Dan zijn er in de handel de gewichtsverliezen van zoolleder door uitdroging en 
de talloze soorten en sortimenten, vooral in overleder, die ook hier een absoluut 
nauwkeurige administratie illusoir maken.

Het tweede punt waar het op aan komt is de doelstelling van het RHL. Men 
legde het er niet op aan, in het distributiestelsel alles voor 100 % te ’vangen’. Dat zou 
trouwens technisch ook niet mogelijk geweest zijn, gelijk zojuist betoogd. Het 
beleid van het RHL was er op gericht, met betrekkelijk eenvoudige maatregelen een 
algemeen toezicht te handhaven, dat door het bedrijfsleven met niet al te veel tegen
zin kon worden aanvaard. Evenals bij het prijsbeleid (zie Hoofdstuk XXIV) werd geen 
uiterste perfectie nagestreefd, maar een practisch stelsel waarbij een zekere mede
werking van het bedrijfsleven verwacht mocht worden.

Zowel voor het lederrendement bij de looiers als voor het lederverbruik bij de 
schoenfabrikanten werden daarom normen aangelegd, die het karakter van onder 
alle omstandigheden bereikbare minima hadden. Aan talloze onvruchtbare discussies 
was daarmee de grond ontnomen. Het RHL wist, dat de looiers leer overhielden en 
buiten de distributie om verkochten, het wist óók, dat de schoenfabrikanten meer 
schoenen maakten dan officiëel geoorloofd was, en het liet dit bewust toe, zolang 
de fabrikanten niet over de schreef gingen door in hun aflevering op vergunning 
beneden de minima te blijven of door exorbitante zwarte prijzen te vragen. Dit ge
schiedde trouwens niet alleen om van de fabrikanten geen onwillige honden te maken, 
maar ook omdat deze marges in de lederplanning de mogelijkheid lieten, extra- 
hoeveelheden leder en schoeisel aan de Nederlandse bevolking ten goede te laten 
komen. De extra-hoeveelheden gingen nl. niet alle tegen vijf- of zesvoudig verhoogde 
prijzen naar zwarte handelaars. Een zeer belangrijk deel ging, meest tegen slechts 
enigszins verhoogde prijzen, door de normale handelskanalen en werd ook, vooral 
in de latere jaren, een gewaardeerd ruilobject. Ook tal van speciale doeleinden zijn 
uit deze marges gediend, het RHL kon daarbij vaak helpen door inofficiële extra
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toewijzingen te geven of te verwijzen naar firma’s die nog wel iets beschikbaar moesten 
hebben.1

Het is uiterst moeilijk, enigszins betrouwbare cijfers te vinden omtrent de hoeveel
heden waarom het bij deze transacties ging. Men is aangewezen op de mening van in
siders. Schrijver dezes heeft een groot aantal functionarissen van het RHL en enkele 
fabrikanten op dit punt naar hun mening gevraagd, waarbij bleek, dat deze tamelijk 
wel overeenstemden. Vrij algemeen werd het percentage der productie, dat niet 
verantwoord werd, geschat op ca. 5 %. Rekening houdende met het deel der productie, 
dat voor de schoenindustrie en voor Duitsland was bestemd, zou dit betekenen, dat 
in de lederhandel 15 a 20 % meer werd verhandeld dan uit de officiële cijfers blijkt. 
Hiervan zal het grootste deel voor reparatiedoeleinden gebruikt zijn, een ander deel 
voor de clandestiene schoenindustrie.2

Voor schoenen komt men op dezelfde wijze to t een percentage van 10 a 15 %.
Bij deze niet-verantwoorde productie komen nog de niet verantwoorde voorraden. 

Het spreekt immers vanzelf, dat de voorraden bij het begin der distributie voor een 
aanzienlijk deel niet verantwoord zijn, zo bijvoorbeeld t.a.v. looistoffen, huiden, leder 
en schoenen bij fabrikanten en handel, niet te vergeten de schoenvoorraden bij de 
detailhandel, waar de inventarisatie pas in 1941 plaats had. De uit deze voorraden 
buiten de distributie om verkochte hoeveelheden zijn onmogelijk te schatten. Zij 
moeten echter niet onaanzienlijk zijn. (Voor het Duitse optreden op de zwarte 
m arkt zie men Hoofdstuk X §§ 4 en 6.) Bij deze situatie vergde het wel enig beleid 
van sommige afdelingen van het RHL om een overzicht te houden van het ge
beuren en tegelijkertijd voor Duits gebruik kloppende cijfers te produceren. Onder 
de leuze ’adjusteren der voorraden’ bijvoorbeeld wegens gewichtsverlies of aanwezig
heid van afvallen en incourante partijen zijn vele tekorten weggewerkt.

Ook t.a.v. het vaststellen van quoteringen op grond van om zetten in basisjaren lag 
de practijk minder eenvoudig dan de schematische voorstelling van zaken zou doen 
vermoeden. In de eerste plaats gaven velen hun omzetten te hoog op en was het een 
grote kunst daarvan niet de bescheidener collega’s het slachtoffer te laten worden. 
In de tweede plaats deden zich talrijke gevallen voor, waarin het om bijzondere 
redenen niet mogelijk was in de jaren 1937-1939 een bevredigende basis te vinden; 
men denke bijvoorbeeld aan nieuw opgerichte firma’s en gemobiliseerden.

De hele situatie wordt niet slecht geschetst door de zegswijze van een der afdelings
chefs, die, als het over opgaven voor quota ging, placht op te merken: ’laten we nu

1 Geholpen werden bijv. geëvacueerde internaten en gestichten e.d ., die hun inventaris gewoonlijk
hadden m oeten achterlaten. Om alle schijn van bevoordeling te vermijden behandelde een Room s- 
K atholieke ambtenaar de gevallen van protestante gestichten, een Gereformeerd man die van 
K atholieke! Een andere ambtenaar had een clandestiene schoenmakerij voor onderduikers in
gericht, die op valse toewijzingen werd bevoorraad, bepaalde handelsfirma’s hielpen de K.P. aan 
leren jassen, etc. 2 Het merkwaardige feit deed zich zelfs voor, dat de officiële toewijzingen aan 
de lederhandel gewoonlijk slechts voor ca. 90% werden opgenomen. Het R H L  maakte daarvan 
gebruik om  zo nu en dan de toewijzingen voor een volgende maand te verhogen met de niet op
genom en hoeveelheden, hoewel natuurlijk in feite de toegewezen hoeveelheden wel volledig in 
circulatie waren gebracht.
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aan deze officiële leugen vasthouden’. Ook bij het vaststellen van quota bleef dus zeer 
veel overgelaten aan het beleid van de betrokken ambtenaren. Meermalen kon slechts 
een scherpe controle de nodige zekerheid geven, doch ook deze moest falen als 
de boekhouding ontbrak. Dat het RHL nog niet steeds fel genoeg was geweest, 
bleek o.m. toen in 1944 het stelsel van reparatiebons werd ingevoerd. De toewij
zingen van enkele lederhandelaren werden toen to t b.v. 20% gereduceerd.

Bij de détaillist eindigde de macht van het RHL en was controle vrijwel onmogelijk. 
Toch lag hier nog een moeilijk punt. Schoenmaker en winkelier konden misbruik 
maken van hun machtspositie en ook aan bon-bezitters ’neen verkopen’ of eindeloos 
laten wachten op reparaties, als niet extra of in natura werd betaald.

Niemand kan bij benadering zeggen in welke mate dit is geschied. D at misbruik 
echter eer uitzondering dan regel was en dat met name de overbelaste schoenmakers 
tallozen zo goed mogelijk hebben geholpen, is wel een algemene ervaring geweest.

Wellicht is deze blik op de werkelijkheid teleurstellend voor hen die gaarne in de 
mogelijkheid van een perfect dirigisme zelfs onder bezettingsomstandigheden zouden 
willen geloven. Het is maar goed, dat de leiding van het RHL zich niet aan dergelijke 
wensdromen heeft overgegeven. Haar realistische kijk op de situatie en de met vaste 
hand getrokken grote lijn van haar beleid maakte het mogelijk op een technisch zo 
moeilijk te beheersen gebied als de leder- en schoenindustrie 90 % of nog meer der 
productie in het regelmatig verkeer te brengen.

Aan het slot van dit Hoofdstuk gekomen moge deze grote lijn nog eens naar voren 
gehaald worden.

De beheersing der productie door het RHL berustte op één hoofdpijler: de looi- 
stoffendistributie. Het monopolie op de invoer van plantaardige looistoffen en de 
gemakkelijk controleerbare, eveneens sterk gecentraliseerde, invoer en productie 
van synthetische materialen gaven het RHL hier een sterk houvast,1 waarmee zowel 
productie als prijsvorming van leder konden worden beheerst. Bovendien betekende 
de beheersing der looistoffenmarkt een automatische sterke rem op het ontstaan van 
een zwarte markt in huiden, die veel moeilijker onder controle te brengen zou zijn 
geweest.2 Bij gebrek aan looistoffen had men immers niets aan grote hoeveelheden 
zwarte huiden. Door het per fabriek gefixeerde minimum-rendement volgde uit de 
distributie van looistoffen een controle op de lederproductie, die vervolgens over 
handel en schoenindustrie verdeeld kon worden. Bij de schoenindustrie was er een 
soortgelijke controle door de ledernormen per schoen, ditmaal maxima, en tenslotte 
volgde de distributie aan de verbruiker door het bonnenstelsel.3

1 Kleine zwarte importen uit België zijn quantitatief te verwaarlozen. 2 Daarentegen beheerste
de huidenaanval de halfjaarlijkse planning van productie en verbruik. 3 Het aantal verwijzingen
en noten in dit H oofdstuk is opzettelijk beperkt, teneinde al te veel doublures te voorkomen. 
D e bijzonderheden van de genoemde regelingen, de circulaires, waarin zij zijn vervat etc. zijn steeds 
te vinden in de chronologische hoofdstukken en de noten daarbij. In dit hoofdstuk is voorts 
voortdurend gebruik gemaakt van mededelingen van afdelingschefs en deskundigen van het RHL, 
die niet steeds met name zijn geciteerd.
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§ 1. CONSENTGELDEN

Gelijk bij alle Rijksbureaux hebben to t de zomer van 1944 en dus in feite geduren
de de gehele oorlog, zogenaamde consentgelden de voornaamste inkomsten van het 
RH L gevormd. Bij de oprichting der Rijksbureaux was nl. bepaald, dat zij door het 
bedrijfsleven zouden worden betaald en niet uit de staatskas, de distributie van 
grondstoffen geschiedde immers in het belang van het bedrijfsleven.

Onder consentgelden zijn te verstaan de bedragen, die het Rijksbureau heft 
bij het verlenen van vergunningen. Deze heffingen vonden hun rechtsgrond in artikel 2 
van het Distributieheffingsbesluit 1939, waarin de bevoegdheid dergelijke heffingen 
aan het verrichten van handelingen, als verkoop etc. t.a.v. distributiegoederen te 
verbinden, was vastgelegd.1

De algemene richtlijn bij de heffing van consentgelden was, dat zoveel mogelijk 
bij de bron, dus op transacties met grondstoffen, geheven diende te worden, en voorts 
dat dubbele heffingen, dus op grondstof én op halffabrikaat of gereed product, wegens 
onnodige administratiekosten vermeden dienden te worden.

Bij het RHL is hieraan zoveel mogelijk de hand gehouden. Volstrekte naleving 
van deze richtlijnen was niet steeds mogelijk. Zo viel bijvoorbeeld de grondstof hout 
onder het Rijksbureau van die naam en werd door dit bureau met een heffing belast, 
terwijl het RHL de kosten van zijn bemoeiingen met de fabricage en distributie van 
klompen op het afgewerkte product moest verhalen.

Vanaf September 1939 werd reeds consentgeld geheven op de voornaamste grond
stoffen der lederindustrie: looistoffen en huiden. Voor looistoffen was de regeling aan
vankelijk de volgende: voor aflevering van geïmporteerde looistoffen aan de opslag
plaats van de importeur: f  1,— per vervoerbewijs. Voor aflevering van al of niet ge- 
importeerde looistoffen aan de extractfabriek f 0,10 per 100 kg looimateriaal;2 voor 
aflevering aan lederfabrikanten en andere verwerkers als taanders f  0,50 per 100 kg 
looimateriaal met een maximum van 5 % van de factuurwaarde.3

Voor de zeer verschillende producten als schors, vaste en vloeibare extracten etc. 
die als looimateriaal worden gebruikt, was bij de Looistoffenbeschikking 1939 nr 1 
een omrekeningstabel in de Staatscourant afgedrukt. Een extract met 30 % looistof 
werd als normaal aangenomen. In Februari 1941 werd het consentgeld echter uniform 
vastgesteld op 5 % van de factuurwaarde, met een uitzondering voor aflevering aan 
niet-ingeschrevenen en aan extractfabrikanten, waarbij slechts 1 % van de factuur-

DE FINANCIERING VAN HET RIJKSBUREAU VOOR HUIDEN EN LEDER

1 Staatsblad  679 X. In art. 10 van de Huiden- resp. Looistoffenbeschikking en art. 8 van de Leder
beschikking is de heffing bij het verlenen van verschillende soorten vergunningen nader vast
gelegd. 2 Circulaire m odel 29 d.d. 26-9-39. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire model 12 
d.d. Sept. 1939. (C.A.B. RHL-circulaires).
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waarde was verschuldigd. De regeling voor geïmporteerde looistoffen bij vervoer naar 
de opslagplaats (f 1,- per bewijs) bleef gehandhaafd.1 Dit geschiedde enerzijds om ook 
op cellulose-extracten, waarbij niet van een gehalte aan looistof kan worden ge
sproken, in de regeling te kunnen betrekken, anderzijds ter vereenvoudiging.

Deze consentgelden moesten worden voldaan door de ontvangers der looistoffen. 
Bij de vervanging der vervoervergunningen door koopvergunningen in 1943 bleven 
de consentgelden ongewijzigd.

Voor huiden en vellen gold een tarief van f0,10 per huid en f0,08 per croupon,2 
terwijl voor halzen en liezen f  0,02 moest worden betaald. Voor paardehalzen en 
-stuiten f  0,07. Voor huiden en vellen beneden 5 kg zoutgewicht behoefde slechts 
f  0,05 te worden voldaan, evenals voor geite-, schape- en lamsvellen, terwijl voor 
geitjes, smazen 3 en schapebloten een tarief van f  0,03 gold. Alles met een maximum 
van 3 % van de factuurwaarde.

Dit maximum diende ook te worden betaald voor huidstukken of afval en split.4 5
Deze consentgelden waren verschuldigd door de verkoper.
Langzamerhand volgden verdere consentgelden.
Op leder werd volgens het principe ’geen dubbele heffingen’ geen consentgeld ge

heven. Een logische uitzondering werd echter gemaakt voor geïmporteerd leder, 
waarop vanaf 1 Mei 1941 bij afgifte van een ’vervoervergunning’ to t invoer een con
sentgeld werd geheven 6 van 1 % van de factuurwaarde voor leder en y2 % voor 
lederproducten en kunstleder, te voldoen door de importeur.

Op huiden en vellen voor pelterij-doeleinden werd vanaf 1 Juli 1940 een consent
geld geheven verschillend van dat voor de gewone huidenhandel nl. 2 % over de ver
koopwaarde bij verkoop of voor nog te bewerken vellen eveneens 2 % over de inkoop- 
c.q. uitvoerwaarde bij het in bewerking geven c.q. nemen in binnen- of buitenland.

Het consentgeld was te voldoen door de verkoper, c.q. door hem die de huid in 
bewerking gaf of nam.7

De kosten van de registratie van alle gebruikers van drijfriemen, die het RHL van 
September 1942 af uitvoerde, werden over de gebruikers omgeslagen door een 
heffing bij de inschrijving (formeel dus geen ’consentgeld’) van f  1,— per jaar per in
schrijving, waarvan onmiddellijk twee jaartermijnen werden geheven.

1 Circulaire m odel 304 d.d. 28-2-41 (Archief RHL-circulaires). 2 Een runderhuid wordt voor o f
na looiïng versneden in de volgende delen: kop, croupon (middendeel van de huid, tegelijk sterkste
qualiteit), hals en liezen. Paardenhuiden worden in een vóór- en achterhelft verdeeld (halzen en
stuiten). 3 Onder smazen worden verstaan de velletjes van ongeboren lammeren. 4 Split wordt 
verkregen door de huid, een o f  meermalen in twee lagen te splitsen. s D eze regeling is neerge
legd in  de circulaires model 44 en 46 d.d. 29-9-39. Aanvankelijk bedroeg het maximum 5% der 
factuurwaarde, welk percentage ook van afval en split werd geheven. D it werd gewijzigd in
3% bij circulaire m odel 85 d.d. 23-12-39, waarbij tevens de verlaagde tarieven voor lagere ge
wichten werden ingevoerd. Tevens werd in September 1939 consentgeld geheven over de voor
raden huiden en vellen der lederfabrikanten per 2-9-39. (Circulaire m odel 44, alles C.A.B. RHL- 
circulaires). 6 D eze ’vervoervergunning’ werd noodzakelijk krachtens de Beschikking van de
Secr.-Generaal der 17531 N G  van 1-5-41. D e consentgeldregeling is te vinden in circulaire model
357 d.d. 9-5-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 7 Circulaire model 190 d.d. 25-7-40 (C.A.B. RHL- 
circulaires).
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Voor klompen, waarvan de grondstof: hout, niet onder de jurisdictie van het RHL 
viel, moest het consentgeld geheven worden bij het afgewerkt product. Het werd hier 
aanvankelijk voldaan door het plakken van bij het RHL verkrijgbare consentgeld- 
zegels op de klompen. Het tarief hiervoor bedroeg f  0,005 per paar. Deze heffing 
werd ook toegepast op de voorraden bij de producenten per 1 December 1942 1. Per 
1 April 1943 werd de zegelplakkerij afgeschaft. Het consentgeld werd voortaan geïnd 
door de Vakgroep Klompenindustrie, hetgeen aanzienlijk eenvoudiger was.2

Tenslotte hief het RHL nog een kleine bijdrage van de vergunningen tot huur van 
gebruikte machines, die sinds eind 1942 werden afgegeven en van uitgereikte bedrijfs- 
vergunningen.

Doordat al deze consentgelden steeds geheven werden tegelijk met het verstrekken 
van een vergunningsformulier, waren de inningskosten bijzonder laag. Alleen de 
kosten voor de vervoervergunningen voor leder waren aanzienlijk en bedroegen ca 
40 % van het verkregen bedrag.

Het behoeft geen betoog, dat door de afnemende bedrijvigheid in de oorlogsjaren 
de opbrengst der consentgelden steeds geringer werd. Zij was reeds in October 1941 
niet voldoende meer was om de uitgaven van het RHL te dekken.

Per 1 Juni 1944 hield de heffing van consentgelden geheel op in verband met een 
nieuwe regeling voor alle Rijksbureaux, die echter niet meer is toegepast.

§ 2. DE FINANCIERING

Wij willen met enkele globale cijfers volstaan.
Reeds werd opgemerkt, dat het bij de instelling der Rijksbureaux de bedoeling 

der Regering was, dat deze ten bate van het bedrijfsleven werkende bureaux zouden 
worden betaald door de ondernemingen, door middel van de heffing van consent
gelden. Voor bureaux met een beperkte leidinggevende taak, zoals men zich die had 
gedacht, was dit ook zeer goed mogelijk, gelijk in de neutraliteitsperiode bleek. Toen 
de Rijksbureaux zich echter steeds meer met detailquaesties moesten gaan bemoeien, 
bleek het niet mogelijk, met de bestaande tarieven uit te komen. Het vraagstuk der 
verdere financiering werd in de loop van 1942-1943 door het Departement in dier 
voege opgelost, dat allereerst de gewoonlijk aanzienlijke winsten van de handels
afdelingen der Rijksbureaux, die aanvankelijk waren gereserveerd, to t dekking der 
tekorten werden aangewend, terwijl het nog resterende uit de staatskas werd bijge
past.

Bij het RHL lagen de zaken zo, dat reeds aan het einde van 1941 de opbrengst der 
consentgelden niet meer voldoende was om het bureau te financieren. In 1942 keerde 
het evenwicht nog een ogenblik terug, doch in 1943 vertoonde de algemene rekening 
steeds groter tekorten. Verhoging der consentgelden werd niet verantwoord geacht.

1 Circulaire model 534 d.d. 7-11-42 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire model 579 d.d.
29-3-43 (C.A.B. RHL-circulaires).
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Men kon echter de tekorten volledig dekken met de gereserveerde winst der handels
afdeling, nadat het Departement zulks had toegestaan. Boekhoudkundig waren n.1. 
de handels- en andere afdelingen van het RHL streng gescheiden gehouden. Voor de 
handelsafdeling werd een afzonderlijke administratie van aan- en verkopen bijgehou
den, terwijl deze afdeling een vast gedeelte, n.1. 30 % van de personele en materiële 
uitgaven voor haar rekening nam.

Buiten de normale personeels- en bureaukosten kwamen in de lijst der uitgaven 
nog een tweetal bijzondere bijdragen voor, n.1. aan het Departement -  ter dekking 
van de extra-kosten aldaar wegens de bijzondere omstandigheden gemaakt -  en aan 
het Centraal Distributiekantoor wegens de kosten der schoendistributie. De bijdrage 
aan het C.D.K. werd na 1942 niet meer gevraagd, men kon trouwens ook moeilijk 
spreken van een direct nut van deze werkzaamheden voor het bedrijfsleven.

De Departementskosten werden berekend op 2 y2 % der totale uitgaven. Schema
tisch zag de winst- en verliesrekening van het RHL er dus zo uit:

Uitgaven 
Personele uitgaven 
Materiële uitgaven 
Departementskosten 
K osten C .D .K .

Inkomsten  
Consentgelden en heffingen 
Bijdrage handelsafdeling 
Boeten  
Diverse baten

Het eventueel nadelig saldo werd gedekt uit de winst van de handelsafdeling.
De opbrengsten der consentgelden bewogen zich uiteraard in dalende, de uitgaven

in stijgende lijn.
De globale cijfers zijn:

Consentgeld op: Looistoffen Huiden Leder ( iInvot
1939/40 . . . . f  150 000 f  450 000 —
1 9 4 1 .................. 358 000 118 000 f  20 000
1942 .................. 250 000 155 000 9 500
1943 .................. 266 000 138 000 1 000
1944 .................. 69 000 55 000 2 500

Consentgeld op: Klompen Drijfriemen
1939/40 . . . — —

1 9 4 1 .................. — —

1942 .................. f  8 000 f  8 000
1943 ...................... 18 000 14 000
1944 ....................... 7 000 —

Uitgaven Personeel M aterieel
1939/40 . . . .. f  143 000 f  104 000
1 9 4 1 ....................... 432 000 245 000
1942 ....................... 477 000 235 000
1943 ....................... 612 000 250 000
1944 ....................... 692 000 160 000

Een abnormale post van importantie wordt gevormd door de aankoop voor 
Duitsland van geblokkeerde goederen ( Weihnachtaktion 1942, zie het Hoofdstuk
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Lederwaren) die voornamelijk in 1942 plaats vond en die door de Duitsers niet werd 
vergoed. Hiermee was een bedrag van f  250 000 gemoeid, dat na de oorlog als vorde
ring op Duitsland bij het Nederlands Clearinginstituut is aangemeld. Het zal wel een 
verliespost blijven.

Een overeenkomstig verlies werd geleden op de partijen looistoffen, die op 10 Mei
1940 reeds waren betaald doch nog niet in Nederland aangekomen. Hier ging het om 
een bedrag van f  130 000.

De totale resultaten van het RHL zijn de volgende:
Gewone rekening Handelsafdeling Totaal

1939/40 . . . . +  f  350 000 +  f 335 000 + f  685 000
1941 . . . . . . —  75 000 + 605 000 + 530 000
19 4 2 . . . . . . +  30 000 — + 30 000
1943 . . . . . . —  255 000 + 765 000 + 510 000
1944 . . . . —  545 000 + 60 000 — 485 000

1939/44 . . . . —  f  495 000 +  f  1 765 000 +  f  1 270 000

Het teveel aan liquide middelen werd regelmatig op rekening van het Rijk ge
stort, terwijl het verkregen overschot gebruikt werd voor de financiering van andere, 
minder voorspoedige Rijksbureaux.1

§ 3. DE HANDELSAFDELING

Zoals in volgende hoofdstukken zal worden beschreven, heeft het RHL niet slechts 
de distributie van grondstoffen en producten in de ledersector ter hand genomen, 
doch ook op verschillende punten actief aan de handel deelgenomen, door zelf aan- 
en verkoop van bepaalde grondstoffen ter hand te nemen. Hier zal de financiële zijde 
van deze transacties beschreven worden.

Het ging om drie verschillende projecten:
a. De in- en verkoop van plantaardige en chroomlooistoffen;
b. De inzameling van schapevellen;
c. De verkoop van Java-huiden.

a. Looistoffen
De aankoop en verhandeling van looistoffen door het RHL begon in het najaar 

van 1939. Voor de invoer van plantaardige looistoffen bestond sedert October 1940 
zelfs een monopolie bij het RHL.

Het RHL streefde hiermee twee doeleinden na, n.1. in de eerste plaats een zo goed 
mogelijke voorziening, daar het Rijksbureau zich door de steun van het Rijks
commissariaat beter dan de particuliere handel kon doen gelden bij de moeilijke 
transacties met Duitse leveranciers, en in de tweede plaats een egalisatie van de looi-

1 A lle cijfers zijn ontleend aan de financiële overzichten in het directie-archief van het R H L o f  
aan een rapport van de accountantsdienst uit het archief van het Ministerie (doss. 022-4/4-34).
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stofprijs voor de lederindustrie. De prijzen der aangevoerde partijen waren n.1. zeer 
ongelijk en bovendien aan voortdurende stijging onderhevig. Om onbillijke verhou
dingen tussen de verschillende fabrikanten en grote prijsschommelingen van het eind
product te voorkomen ging RHL over to t leverantie van looistoffen tegen een een
heidsprijs, die driemaal gefixeerd werd, telkens vrij hoog, om door de te verwachten 
prijsstijging niet al te spoedig to t nieuwe verhoging gedwongen te worden.

De door het RHL ingekochte looistoffen werden eerst aan de fabrikanten ver
strekt na voorbewerking (gewoonlijk extractie) door de N.V. Tanin te Dongen, die 
deze werkzaamheden in loon voor het RHL verrichtte.

De verkoopsprijs per uniteit bedroeg aanvankelijk f  1,—, in April 1941 werd dit 
f  1,70, per 1 Januari 1943 f  3,30, terwijl de restant-voorraden na November 1944 
zijn verkocht tegen f  2,35 per uniteit.

De omzetcijfers waren:

Beginvoorraad Aankopen
1939/40 ..................  —  f  1 851 148
194 1  f2 2 8  851 2 467 672
1942   51 494 3 451 729
1943   403 082 2 713 332
1944   447 887 1 188 179
1945   291 393 76 104

Verkopen Eindvoorraad Overschot
f  1 759 750 f2 2 8  851 + f  137 453

3 242 325 51 494 + 597 296
3 082 298 403 082 — 17 843
3 572 164 447 887 + 903 637
1 471 087 291 393 + 126 414

437 784 — + 70 237

In totaal zouden de looistoftransacties het RHL dus een winst van ca. f  1,9 millioen 
gulden opgeleverd hebben. Toen echter in de tweede helft van 1944 en de eerste van 
1945 practisch geen looistof meer aankwam, moest aan de N.V. Tanin een uitkering 
van ruim f  80 000 gedaan worden, daar in het contract, dat met deze maatschappij 
was gesloten, een bepaald minimumbedrag was gegarandeerd. Het totale overschot 
bedroeg hierdoor f  1 733 568.

b. Schapevellen
Sinds de invoering van de schapevellenregeling (zie Hoofdstuk VII) op 6 October

1939 had het RHL een monopolie voor de aankoop van schapevellen op de binnen
landse markt.

Aan de verkoper werd slechts de geschatte wolwaarde van het vel vergoed, zodat 
de waarde van de bloot als kostendekking en winstmarge aan het RHL bleef.

Tot November 1941 werden alle vellen afgebloot. Daarna werden alle gave vellen 
door de Duitsers opgeëist voor Oostfrontpelzen. Ook toen bleef voor het RHL nog 
een behoorlijke winstmarge bestaan, daar de Duitse afnemers een hogere prijs betaal
den dan de wolwaarde en bovendien een groot aantal vellen voor verwerking tot 
pelzen werd afgekeurd. (Aanvankelijk ca. 25 %, later tot 50 %).

Deze afgekeurde vellen werden weer afgebloot.
Zowel vóór als na November 1941 geschiedde het bloten in loon ten behoeve van 

het RHL door een klein aantal hierbij ingeschakelde firma’s.
Ook deze transactie leverde voor het RHL een niet onaanzienlijk overschot op:
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Inkoopwaarde Opbrengst blootwol Opbrengst schapevellen
vellen en bloten aan Duitsland

1939/40 . . . f  1 908 000 f  2 116 000 —
1941 . . . 589 000 774 000 67 000
1942 745 000 438 000 806 000
1943 . . . 445 200 332 300 230 700
1944 . . . 384 300 192 000 303 000
1945 109 300 90 300 24 760

Totale opbrengst Blootloon Overschot
1939/40 . . . f  2 166000 f4 3 7  214 f  197 783
1941 . . . . 841 000 90 602 156 765
1942 . . . . 1 244 000 92 748 226 188
1943 . . . . 563 000 48 183 117 801
1944 . . . . 495 000 —. 110 843
1945 . . . . 115 040 — 5 718

Het overschot bedroeg dus f  815 000 in totaal.
De prijzen, waarvoor de vellen werden ingekocht, veranderden in de loop van de 

oorlog, natuurlijk in ’t algemeen in opwaartse richting, doordat de gefixeerde wol- 
prijs omhoog werd gebracht van f  1,60 tot f  3,15 per kg.

c. Verkoop huiden
In 1939-1940 verkocht het RHL een hoeveelheid van ca. 30000 Java-huiden, die 

door de Nederlandse Akkerbouwcentrale waren aangekocht. (Zie Hoofdstuk VII.) 
Het financieel verloop van deze transactie was:

Opbrengst 25 235 huiden in Nederland verkocht . . f  205 850,37 
Opbrengst 6 165 huiden naar Duitsland verkocht . 62 262,04

f  268 112,41
Inkoopwaarde, vracht- en andere k o s t e n .......................  218 628,28

O verschot.................. f  49 484,13

Het totaal der overschotten op de drie soorten handelstransacties van het RHL 
bedroeg dus ca. 2,6 millioen gulden. D it is echter nog geen zuivere winst, daar bij de 
berekening nog geen rekening is gehouden met de kosten der handelsafdeling. Hier
voor is geen exact bedrag te geven, daar t.a.v. personele en materiële uitgaven de 
handelsafdeling geen afzonderlijk geheel vormde maar volstrekt was verweven met de 
afdelingen Huiden en Looistoffen van het RHL. Om deze reden werden de kosten 
dan ook gefixeerd op 30 % van de totale uitgaven van het RHL, of ca. f  190 000 per 
jaar.

De werkelijke winst bedroeg dus f  1,75 millioen.1

1 A lle cijfers ontleend aan een rapport betr. de handelstransacties van het R H L aanwezig in het 
Departements-archief.



HOOFDSTUK V

§ 1. DE VERHOUDING TOT HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN
SCHEEPVAART 1

Artikel 3 tweede lid van de Looistoffenbeschikking 1939 nr 1 2 bepaalde: ’de 
dagelijkse leiding van het Rijksbureau berust bij een directeur, die bij de uitvoering 
van deze regeling optreedt namens de Minister’. Daarmee was de positie van de 
directeur als uitvoerend ambtenaar van de Minister reeds vrij sterk vastgelegd. Nog 
duidelijker wordt de verhouding Minister-Directeur, als men ook de Distributiewet 
1939,3 waarop de looistoffenbeschikking berust, opslaat.

In artikel 5 van deze Wet werd de Minister de bevoegdheid gegeven koop, verkoop 
etc. van nader aan te wijzen distributiegoederen te binden aan een schriftelijke ver
gunning, welke door o f  namens hem kon worden verleend. Aan deze beide woorden 
’of namens’ hing, zoals wij zagen, het ganse apparaat der Rijksbureaux. Tevens 
legden deze beide woorden duidelijk vast, dat als de directeur van een Rijksbureau 
een vergunning verleende, hij dit namens, als ondergeschikte dus, van de Minister 
deed.

Deze verhouding werd door het Ministerie van Economische Zaken nader uit
gewerkt in een aantal circulaires aan de directeuren der Rbx,4 waarin nogmaals uit
drukkelijk de verantwoordelijkheid van de Directeur jegens de Minister werd vast
gelegd en zijn ambtelijke positie onderstreept.

Formeel lag dus de verhouding tussen Rijksbureau en Departement geheel vast. 
Materieel waren de verhoudingen minder overzichtelijk. Vanaf het begin was het 
natuurlijk duidelijk, dat de directeuren der Rbx ondanks hun ambtenaar-zijn niet 
dezelfde positie zouden hebben als bijvoorbeeld een afdelingshoofd ten Departemente. 
Dit volgde reeds daaruit, dat de Rbx zelfstandig kantoor zouden houden en voorts 
uit de aanstelling van een Commissie van Bijstand uit het bedrijfsleven, die de direc
teur van advies zou dienen. Aan de Rijksbureaux was dus een zekere mate van zelf
standigheid toebedacht. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat deze zelfstandig
heid steeds groter werd, met name na Mei 1940.

Voor een belangrijk deel was dit het gevolg van de toenemende werkzaamheden 
der Rbx, die zich steeds meer met detailquaesties moesten gaan bemoeien. Het werd 
daardoor voor het Departement onmogelijk, de gehele arbeid der Rbx te blijven ob
serveren. Dit kwam bijvoorbeeld to t uiting in hetgeen geschiedde met de toezending

1 Op 8 Mei 1940 werd het toenm alige Ministerie van Econom ische Zaken gesplitst in een
M inisterie voor Handel, Nijverheid en Scheepvaart en een Ministerie voor Landbouw en Visserij.
Tot die datum ressorteerde het R H L dus onder de Minister van Econom ische Zaken. 2 Ned. 
Stcrt. d.d. 31 Augustus 1939, Beschikking nr 47585 van de Minister van Econom ische Zaken
d.d. 28 Augustus 1939. 3 W et van 24 Juni 1939, Staatsblad  633 d.d. 30 Juni 1939. 4 Zie bijv. de 
Algemene Richtlijnen voor Directeuren van R bx d.d. 17-1-40(3705 N).
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van afschriften van brieven. Oorspronkelijk was aan de Rbx opgedragen aan het 
Departement afschrift te zenden van de uitgaande post. Toen zij echter al spoedig 
honderden brieven per dag gingen verzenden, werd dit onuitvoerbaar en werden alleen 
nog van de circulaires en allerbelangrijkste stukken copieën naar het Departement 
gezonden. Bovendien werd aan de Rbx opgedragen, maandelijks een gedetailleerd 
rapport betreffende hun werkzaamheden aan het Departement uit te brengen.

Oorspronkelijk had het ook in de bedoeling van het Departement gelegen dat de 
secretarissen van de Commissies van Bijstand, die steeds afkomstig waren van de 
Afdeling Economische Verdedigingsvoorbereiding van het Departement, zouden 
optreden als contactpersonen, en dat zij het Departement dagelijks telefonisch op de 
hoogte zouden houden van de belangrijkste zaken, die op de Rijksbureaux voor
vielen. Toen in 1940 de Commissies van Bijstand ophielden te bestaan en de secreta
rissen niet altijd in functie bleven bij de verschillende Rijksbureaux, werd dit contact 
losser, al bleef steeds een ambtenaar van de Afdeling Nijverheid belast met het con
tact met een bepaald Rijksbureau.

Ondanks de groei der Rbx, die het bijna onmogelijk maakte ze effectief te contro
leren, trachtte het Departement toch zoveel mogelijk invloed te behouden, opdat er 
coördinatie zou blijven bestaan in de maatregelen genomen t.a.v. verschillende takken 
van bedrijf. Behalve door persoonlijk en schriftelijk contact geschiedde dit door cir
culaires en voorschriften, die algemene richtlijnen voor de Rbx inhielden. In deze 
circulaires werd meermalen gewezen op het gevaar, dat de Rbx teveel het contact 
met het Departement zouden verliezen.

Zo was reeds vóór de bezetting een verhouding tussen Rbx en Departement ont
staan, waarbij de Rijksbureaux tamelijk zelfstandig waren geworden.

Na de bezetting haalde het Departement de teugels weer strakker aan. In een 
circulaire van 30 Mei 19401 deelde de Secretaris-Generaal dr H. M. Hirschfeld, die na 
het vertrek van de Regering naar Londen als waarnemend Departementshoofd optrad, 
aan de directeuren der Rbx mede, dat de vèrreikende bevoegdheden, die in sommige 
beschikkingen aan hen gedelegeerd waren, niet langer zonder overleg met het Departe
ment konden worden uitgeoefend. De reden hiervoor, eveneens in deze circulaire 
te vinden, was dat het Departement geen verantwoordelijkheid tegenover de Duitse 
autoriteiten op zich kon nemen voor het uitvoeren van bepaalde maatregelen, indien 
deze doorkruist zouden kunnen worden door maatregelen der afzonderlijke Rijks
bureaux. Aan deze circulaire lag dus de gedachte ten grondslag dat het Departement 
zou optreden als centraal punt voor onderhandelingen met de Duitse autoriteiten.2 
Men verwachtte blijkbaar -  en dat lag ten dele ook wel voor de hand -  dat het 
Duitse economische bestuursapparaat zich zo ongeveer als het Departement zelf, 
dus als een centrale instantie, zou constitueren.

Zoals in het volgende hoofdstuk nader besproken zal worden, is het anders ge
lopen. De verschillende Duitse ambtenaren, die met de Rbx in contact traden, waren

1 Circulaire nr 29359 N  d.d. 30-5-40. 2 Vgl. ook de circulaire nr 31723 N , d.d. 15-6-40, aange
haald in H oofdstuk V.
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specialisten, uitgezonden door de Duitse Reichsstellen. Zij traden niet als een eenheid 
op, doch sterk individueel in een vrij los verband. En inplaats van een neiging tot 
centralisatie ontstond door de komst van de Duitse bestuursambtenaren juist een 
versterkte tendenz to t zelfstandigheid bij de Rijksbureaux. In vele circulaires en 
verslagen van vergaderingen tussen 1940 en 1944 vindt men de neerslag van de pogin
gen, die het Departement heeft gedaan om zijn invloed bij en toezicht op de Rbx 
te behouden, ondanks hun zelfstandiger positie die door de Duitsers in de hand 
gewerkt werd. Dit Duitse streven was niet slechts een uitvloeisel van de wens der 
Duitse Reichsstellen om bij het contact met hun parallel-Rijksbureaux het Departe
ment te passeren, maar natuurlijk ook een toepassing van de verdeel-en-heers-tactiek. 
De Rijksbureaux zochten daartegenover wel aansluiting en steun bij het Departement, 
m aar door de grote specialisatie was het niet mogelijk, daar alles in de hand te houden. 
D at zou slechts mogelijk geweest zijn als het Departement over ambtenaren zou heb
ben beschikt, die het gehele terrein van één of meer Rbx volkomen konden beheersen. 
D at was echter ondenkbaar. Het was reeds moeilijk directeuren te vinden voor de 
Rbx, laat staan ’super-directeuren’.

Zo ontstond een verhouding tussen Rbx en Departement, waarin dit laatste 
alleen voor bepaalde categorieën van gevallen steeds de beslissing aan zich hield. 
D it betrof voornamelijk die quaesties, waarbij andere sectoren van het maatschappe
lijk leven geraakt werden, dus beslissingen omtrent prijsverhoging, vestiging en 
uitbreiding van bedrijven, heffingen, in- en export, etc.

Het Departement behield voorts invloed op de grote lijn door vergaderingen van 
directeuren der Rbx bijeen te roepen en door persoonlijk contact. Men slaagde er in, 
de directeuren ’bij elkaar te houden’. In het ’College voor Handel en Nijverheid’, een 
wekelijks vergaderende commissie van een aantal directeuren en ambtenaren, schiep 
het Departement een top-orgaan, dat alle belangrijke quaesties behandelde en zoveel 
mogelijk daarbij een vaste lijn t.a.v. de Duitse politiek uitstippelde.

De dagelijkse werkzaamheden van het Rijksbureau t.a.v. grondstoffenbeheer, 
productie en distributie gingen echter grotendeels buiten het Departement om, al 
werd dit van de voornaamste beslissingen op de hoogte gehouden. Slechts bij vragen 
van grote principiële draagwijdte werd tevoren met het Departement overleg gepleegd, 
terwijl natuurlijk eveneens de medewerking van het Departement noodzakelijk 
was voor iedere regeling, die in de Staatscourant moest worden afgekondigd. Voorts 
trad het Departement op in alle zaken, die voor het gehele bedrijfsleven van belang 
waren, zoals sluiting van bedrijven en algemene regelingen voor op te leggen tucht
maatregelen.

Zoals wij in het volgend hoofdstuk zullen zien, ontwikkelde zich hiertegenover 
een zeer nauw contact met de Duitse Referenten. D it leidde er toe, dat het contact 
tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten over grondstof- en productie-quaesties 
steeds meer plaats vond bij de Rbx en steeds minder ten Departemente. Het bleek 
onmogelijk, het Departement in te schakelen bij alle onderhandelingen met de Duitse 
autoriteiten. Het Departement werd daardoor een soort beroepsinstantie bij deze
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onderhandelingen. Indien een Duitse Referent eisen stelde, waaraan een directeur 
meende niet te mogen toegeven, dan kon deze laatste zich tot het Departement 
wenden om de zaak op hoger niveau definitief te laten beslissen. Op deze wijze heeft 
het Departement, vaak bij monde van de Secretaris-Generaal persoonlijk, vele malen 
bij Dr. Fischböck of zijn beambten geïntervenieerd ten behoeve van een der Rijks
bureaux. Om behoorlijk geïnformeerd te zijn en tijdig te kunnen ingrijpen verzocht 
de Secretaris-Generaal in de vergadering van 8 Januari 1941 de directeuren der Rbx, 
hem een maandelijks verslag te zenden betreffende onderhandelingen met de Duitse 
autoriteiten.

Tenslotte behield het Departement een algemeen toezicht op het personeels- en 
financieel beleid der Rbx.

In korte woorden samengevat kan men dus zeggen, dat het Departement, ondanks 
een streven naar het tegenovergestelde, de Rbx steeds zelfstandiger zag worden, vooral 
t.a.v. productie en distributie alsmede bij onderhandelingen met de bezetters. Slechts 
op enkele speciale terreinen bleef het de beslissing aan zich houden, terwijl het zich 
verder bepaalde to t het aangeven van grote lijnen voor het beleid en ingrijpen bij 
quaesties, die tussen het Rijksbureau en zijn Duitse Referent dreigden vast te lopen.

Na deze algemene opmerkingen omtrent de verhouding tussen Rijksbureaux en 
Departement kan met enkele woorden over het contact RHL-Departement worden 
volstaan. Dit was geheel zoals boven geschetst. Men voelde zich bij het RHL onaf
hankelijk, doch stelde prijs op een goede verhouding met het Bezuidenhout. Gaarne 
werd bij moeilijke quaesties de hulp van dr Hirschfeld ingeroepen en in principiële 
vraagstukken overlegde de heer Verwoerd gewoonlijk uitvoerig met het hoofd der 
afdeling Nijverheid of de plvv. Secretaris-Generaal, voorzover dit tenminste mogelijk 
was. Een haastzaak als de vordering van alle schape- en konijnevellen in de herfst 
van 1941 kon alleen telefonisch aan het Departement worden gemeld. Wanneer in de 
volgende hoofdstukken dit regelmatig overleg met het Departement niet steeds blijkt, 
moet wel worden bedacht, dat nieuwe maatregelen, eisen etc. steeds van Duitse zijde 
kwamen en in brieven, notulen etc. vastgelegd worden, die thans nog te vinden zijn, 
terwijl het overleg met het Departement meest een zeer vertrouwelijk karakter droeg 
en zelden genotuleerd werd, nimmer in extenso op schrift gesteld. Het is daardoor 
thans niet meer mogelijk dit overleg voortdurend te volgen en in de beschrijving der 
gebeurtenissen op te nemen.

De heer Verwoerd bracht welbewust een groot deel van de verantwoordelijkheid 
voor het beleid over op de Secretaris-Generaal. Bij iedere halfjaarlijkse Planung, door 
het RHL aan de Secretaris-Generaal gezonden, werd in het begeleidend schrijven, 
waarin de heer Verwoerd machtiging verzocht om de plannen uit te voeren, de 
clausule opgenomen ’wel kan ik de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de richtige 
uitvoering van het onderhavige programma, maar niet t.a.v. de inhoud daarvan of 
t.a.v. de gevolgen, die daaruit kunnen voortvloeien’. De reële betekenis van deze 
clausule is gering te achten, daar het zonder twijfel de heer Verwoerd en niet 
dr Hirschfeld was, die de grootste invloed op wel en wee van de ledervoorziening kon
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uitoefenen. Het karakter van de overeenkomsten met Duitsland had de heer Verwoerd 
reeds in de zomer van 1940 bepaald. Beter zou met het zo kunnen formuleren: de 
Secretaris-Generaal was verantwoordelijk voor het feit dat er onderhandeld werd en 
voor het algemeen karakter der onderhandelingen. De heer Verwoerd had daarbij 
to t taak, ’er zoveel mogelijk uit te halen’.

Het zou ook onjuist zijn, uit deze vaste clausule een rechtstreekse verantwoorde
lijkheid van dr Hirschfeld voor het voorzieningsniveau der bevolking af te leiden. 
Zonder twijfel is gebruik van deze clausule door de heer Verwoerd te verklaren uit 
een zekere neiging de verantwoordelijkheid te verplaatsen, begrijpelijk bij de steeds 
slechter wordende voorziening.

§ 2. DE COMMISSIE VAN BIJSTAND

Hoewel de Commissie van Bijstand slechts kort heeft gefunctionneerd, moeten 
op deze plaats enkele woorden aan haar bestaan worden gewijd. Zoals reeds in het 
eerste hoofdstuk opgemerkt, was zij in samenstelling vrijwel gelijk aan het Kernbureau. 
Haar taak was duidelijk: zij diende om het bedrijfsleven, met name het georganiseerde 
bedrijfsleven, zo nauw mogelijk bij de beleidsvorming van de Rbx te betrekken. 
Formeel was de macht van de Commissie van Bijstand zelfs zó groot, dat zij de Direc
teur aanwijzingen kon verstrekken.1 Kennelijk heeft de Minister er prijs op gesteld 
de Commissies van Bijstand zo sterk mogelijk te maken, opdat de Rbx, die uiteraard 
vaak diepgaand in de gang van zaken bij het bedrijfsleven zouden moeten ingrijpen, 
zoveel mogelijk vertrouwen zouden ontmoeten.

Bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder fungeerde de Commissie van Bijstand 
van 1 September 1939 tot 24 April 1940, de dag, waarop de laatste vergadering ge
houden werd. Overeenkomstig de Departementale instructies werden de voornaamste 
beleidszaken van het RHL in de Commissie besproken, die daartoe ongeveer eens in 
de veertien dagen bijeenkwam. Enkele malen is het voorgekomen, dat de Commissie 
zich zelfstandig tot het Departement richtte, zo betreffende de looistoifenaankoop 
door RHL. Dit geschiedde echter niet omdat er verschil van mening zou bestaan tus
sen de directeur en de Commissie, doch slechts om aan de gezamenlijke verlangens 
van Commissie en directeur meer kracht bij te zetten.

Door het optreden der Commissie ontstond een goede atmosfeer van samenwer
king tussen RHL en bedrijfsleven, die ook na het verdwijnen van de Commissie van

1 Zie bijv. Looistoffenbeschikking 1939 nr 1 artikel 3 tweede lid, waar bepaald wordt dat de 
directeur, ’bij de uitvoering van deze regeling optreedt namens de Minister en daarbij de door de 
Commissie van Bijstand te geven aanwijzingen in acht neem t’. D eze regeling, die een advies
instantie uit het bedrijfsleven als schakel tussen Minister en directeur plaatste, is juridisch en 
ambtelijk een monstrum. Ingeval van een conflict tussen Commissie en Minister ontstond een 
bijzonder eigenaardige situatie. In de algemene richtlijnen, genoemd in noot 4 op pag. 53, heeft 
men getracht dit op te lossen, door aan de directeuren mede te delen, dat de aanwijzingen der 
Commissie ’geacht worden namens de Minister te zijn gegeven, zolang het tegendeel niet blijkt’. 
Daarmee was overigens de gemaakte fout niet opgeheven.



58 DEPARTEMENT-RHL-BEDRIJFSORGANISATIES

Bijstand van belang is geweest. W ant juist toen moest het RHL noodgedwongen steeds 
meer impopulaire maatregelen doorvoeren.

De opheffing van de Commissies van Bijstand werd door de Duitse autoriteiten 
gewenst geacht, m aar hierbij speelde ook een rol, dat de Rbx in de eerste oorlogs
maanden zo snel hun beslissingen moesten nemen, dat overleg nauwelijks mogelijk 
was. Van de zijde der industrie is daartegen niet zoveel bezwaar gemaakt. Tenslotte 
was men liever niet mede verantwoordelijk voor harde maatregelen, een verschijnsel, 
dat wij ook in de volgende paragraaf zullen tegenkomen. Men was er tevreden mee, dat 
de leiding van het RHL regelmatig met bepaalde personen en organisaties sprak, in 
de eerste plaats natuurlijk met de Bedrijfs- en Vakgroepen, die in 1941 werden op
gericht. Op 7 October 1940 werden de Commissies officieel opgeheven, op 18 Februari
1941 1 vervielen de bepalingen omtrent de Commissie in de looistoffenbeschikking 
1939, nr 1.

§ 3. DE VERHOUDING TOT DE BEDRIJFSORGANISATIES

Reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt, dat het Rijksbureau voor Huiden 
en Leder vele malen overleg pleegde met de bedrijfs- en vakgroepen van de zg. organi- 
satie-Woltersom.2 De eerste bedrijfsgroep, die tot stand kwam was de Bedrijfsgroep 
Leder en Lederverwerkende Industrie, opgericht op 17 M aart 1941. Tegelijk werden 
opgericht de to t deze bedrijfsgroep behorende Vakgroepen Lederindustrie, Schoen
industrie, Drijfriemindustrie en Lederwarenindustrie. Het RHL had dus de primeur 
van samenwerking met de nieuwe bedrijfsorganisatie. Vermoedelijk was dit het gevolg 
van een combinatie van factoren. In de eerste plaats had het optreden van de Centrale 
Huiden Leder en Schoenen in de jaren 1932-1936 een zeker contact tussen reeds be
staande organisaties geschapen en bestonden er reeds hechte organisaties in ver
schillende bedrijfstakken; in de tweede plaats was de structuur van de lederbranche 
vrij eenvoudig en waren er geen moeilijke indelingsproblemen op te lossen voor tot 
organisatie kon worden overgegaan; in de derde plaats had de voorzitter van de Be
drijfsgroep, de schoenfabrikant C. Raming, die lang in Duitsland gewerkt had, een 
vrij sterk contact met verschillende Duitse autoriteiten. Hij was tevens lid der NSB.

De organisaties voor de lederverwerkende ambachten volgden ongeveer een jaar 
later: op 17 Juni 1942 werd ingesteld een Bedrijfsgroep Lederverwerkende Ambach
ten,4 met als Vakgroepen: Maat- en Orthopaedische Schoenmakerij, Schoenherstel- 
lersambacht, Zadelmakerij en Vervaardigers van Lederwaren. De beide laatste vak
groepen werden op 9 Februari 1944 ingesteld, to t die datum vormden zij één Vak

1 Beschikking nr 6574 N .G ., Ned. S tcrt nr 34. 2 D e instelling van een verplichte organisatie voor
industrie, handel, ambacht, banken en verzekering vindt haar grond in het Besluit 206/40 van
de Secr.-Gen. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart d.d. 31 October 1940. Op grond van dit
besluit begon een organisatiecommissie te werken, die in de loop van de jaren 1940-1944 de vol
ledige organisatie op al deze gebieden tot stand bracht. Voorzitter dezer Commissie was mr H. L. 
W oltersom, secretaris H. C. van Maasdijk. 3 Ned. Staatscourant van 18-3-41 nr 54. 4 Ned. 
Staatscourant van 1-7-42 nr 125 resp. 9-2-44 nr 28.
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groep. De organisatie van de Handel was de laatste schakel. Op 1 Juni 1942 1 werd 
opgericht de Vakgroep Groothandel in Huiden en Leder, Lederproducten, Bontvellen 
en Looistoffen. Op 12 Juni volgde de Vakgroep Detailhandel in Schoenen en Leder
waren, met Ondervakgroepen voor Schoenen, voor Lederwaren en Koffers en voor 
Leder- en Schoenfournituren,2 op 19 Juni 1942 tenslotte de Vakgroep Tussenpersonen 
in Huiden en Leder.3 De Nederlandse Bond van Lederhandelaren, een der oudste 
en hechtste organisaties, wist zich te handhaven. Mede dank zij de steun van de 
heer Verwoerd, die betoogde de hulp van de Bond niet te kunnen missen, bleef deze 
een der zeer weinige vrije bedrijfsorganisaties, die niet in Woltersomse Vakgroepen 
werden opgedeeld, maar groot- én détailhandel bleven omvatten. Ook het vermogen 
van de Bond werd door listige manoeuvres van de penningmeester aan Duitse be
langstelling onttrokken.

Het optreden van de NSB-voorzitter der industriële Bedrijfsgroep die tevens 
deze functie bij de Vakgroep Schoenindustrie vervulde, gaf, naar to t ’s mans eer ge
zegd mag worden, geen aanleiding tot moeilijkheden. Hij toonde zich een zakelijk 
voorzitter, met allicht meer oog dan een ander voor de belangen der bezetters wier 
gewaardeerde adviseur hij was, maar objectief en met hart voor de belangen zijner 
collega’s. Ook bij de op blz. 63 beschreven conflicten bleef hij aan de zijde van zijn 
organisatie. De grootste politieke lastposten uit andere bedrijfstakken bleven -  
zoals wij in Hoofdstuk IX zullen zien -  buiten de organisaties of werden naar 
onbelangrijke posten afgeschoven.

Van de nieuwgeschapen organen waren uiteraard de Vakgroepen in de schoen- en 
lederindustrie, die met kleine personele veranderingen de voortzetting waren van 
sinds lang bestaande organen, de sterkste en meest actieve.

In het contact tussen de Rbx en de bedrijfsorganisaties waren twee aspecten van 
het meeste belang: het optreden van de organisaties van het bedrijfsleven als adviseurs 
der Rbx en voorts de overdracht van verschillende werkzaamheden der Rbx aan de 
bedrijfsorganisaties.

Het eerste punt leverde vooralsnog weinig moeilijkheden. De bedrijfsorganisaties 
werden veelal gaarne gekend in de door de Rbx beraamde maatregelen en er ontstond 
gewoonlijk een tamelijk levendig verkeer tussen de Rbx en de secretariaten der 
bedrijfs- en vakgroepen. Door de bezettingsomstandigheden konden de adviezen van 
de verschillende vakgroepen gewoonlijk slechts het karakter hebben van technische 
raadgevingen omtrent de toepassing van in beginsel reeds vaststaande maatregelen. 
De bedrijfsorganisaties zagen echter wel in, dat dit veelal onvermijdelijk was. Het is 
overigens meermalen voorgekomen, dat uit dergelijke besprekingen over de technische 
uitvoering van bepaalde, door de Duitsers geëiste maatregelen, principiële wijzigingen 
tot gevolg hadden.

Het tweede punt heeft echter to t talrijke moeilijkheden aanleiding gegeven. Aan
vankelijk zat zowel bij de Duitse als bij de Nederlandse autoriteiten de bedoeling

1 Ned. Staatscourant van 3-6-42 nr 105. 2 Ned. Staatscourant van 19-6-42 nr 117. 3 Ned.
Staatscourant van 24-6-42 nr 120.
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voor, zoveel mogelijk werkzaamheden der Rbx over te dragen aan de nieuwgevormde 
bedrijfsorganisaties. De bezetter dacht daarbij uiteraard aan de toestanden in Duits
land, waar de bedrijfsorganisaties vaak reeds als distributie-organen optraden en 
waar in de loop van de oorlog Selbstverantwortung der Industrie tot een leuze werd.

Aan Nederlandse zijde bestonden zonder twijfel corporatieve tendenties in het 
bedrijfsleven zelf, die hun weerslag hadden bij de commissie-Woltersom. In deze 
kring spraken sommigen zelfs reeds van de aanstaande opheffing der Rbx waarbij de 
bedrijfsorganisaties hun taak zouden overnemen. Ook wilde men gebruik maken 
van de mogelijkheid tot het verwerven van belangrijke posities, die invloed zouden 
kunnen geven op het Duitse en Nederlandse overheidsbeleid t.a.v. het bedrijfsleven, 
waarvan men immers zowel wegens de oorlogsomstandigheden als wegens het 
revolutionnair karakter van het nationaal-socialisme weinig goeds verwachten kon.

Bij het Departement bestond ook de neiging, zoveel mogelijk taken van de Rbx 
over te brengen naar de bedrijfsorganisatie. De beschikbare stukken geven echter 
niet de indruk dat ten Departemente ooit de illusie heeft bestaan dat, zolang de oor
log duurde, de Staat de leiding volkomen uit handen zou kunnen geven. Dat wensten 
ook de Duitsers bepaald niet. Het Departement wilde echter gaarne een goede samen
werking met de industrie en ook wilde het de Rbx liefst van veel detailarbeid verlos
sen, die door zijn hoge kosten op de duur öf de Rbx zou dwingen hogere heffingen 
aan het bedrijfsleven op te leggen of de Staat tot het geven van bijdragen aan de 
Rbx zou verplichten.

Zo leek het in 1941, dat de weg openlag voor een vérgaande overdracht van be
voegdheden en taken aan de reeds gevormde of nog te vormen bedrijfsorganisaties. 
In het algemeen is het echter heel anders gelopen. Verschillende factoren waren daar 
de oorzaak van. De belangrijkste daarvan is wel de onzekerheid geweest, die de oor
log meebracht. Een algemeen en volkomen juist principe van het economisch beleid, 
dat ook aanvaard bleef na de oprichting der bedrijfsorganisaties, was immers, dat 
distributie van schaarse goederen overheidstaak was. Alleen de overheid kon de 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor rantsoeneringen. Een gevolg van dit alge
meen erkende principe was, dat zodra er ernstig gebrek begon te komen aan een 
bepaalde grond- of hulpstof en deze slechts bij mondjesmaat kon worden toegewezen 

ieder het er over eens was, dat hier een overheidstaak lag. Er moesten wel heel bij
zondere omstandigheden optreden, voordat een bedrijfsorganisatie haar jonge leven 
zou willen blootstellen aan de afgunst, die noodzakelijkerwijs moest ontstaan, 
indien zij zelf veelbegeerde grondstoffen zou gaan uitdelen!

Een laatste bezwaar was, dat quaesties, die een gedetailleerde kennis der bedrijven 
eisten, slechts met de secretariaten der groepen konden worden besproken, daar voor 
de bestuursleden, die zelf een bedrijf leidden, een absolute geheimhouding gold t.a.v. 
bedrijfsgegevens van anderen. N a tal van pogingen bleek uiteindelijk in de meest uit
eenlopende bedrijfstakken, dat het wel mogelijk was bepaalde administratieve werk
zaamheden, bijv. contingentverdeling, aan de bedrijfsorganisaties te delegeren, maar 
alleen in die gevallen waar de toewijzingen betrekkelijk ruim en vooral ook constant



RHL EN BEDRIJFSORGANISATIES 61

waren, zodat de rantsoenering niet al te drukkend uitviel en ook niet voortdurend 
aan wijzigingen onderhevig was. Nadat men op deze wijze had ervaren, dat het 
voornamelijk administratieve werkzaamheden waren, die voor overdracht in aan
merking kwamen, bekoelde de aanvankelijke geestdrift bij de bedrijfsorganisaties 
in sterke mate. Aan zuiver administratief werk was immers ’geen eer te behalen’. 
D it verschijnsel werd nog versterkt, doordat de toenemende schaarste aan grond- en 
hulpstoffen de impopulariteit der overheidsmaatregelen steeds groter maakte. De 
bedrijfsorganisaties hielden zich liefst verre van deze materie. Zo kwam het, dat in 
1943 en 1944 de door een Rijksbureau gewenste overdracht van bepaalde werkzaam
heden bij de bedrijfsorganisaties op moeilijkheden stuitte. Ja, in sommige gevallen 
weigerden bepaalde Vakgroepen zelfs, het Rijksbureau van advies te dienen over 
quaesties, die van te netelige aard werden geacht. Fraaie voorbeelden hiervan hebben 
zich bij het contact tussen het RHL en de bedrijfsorganisaties in de lederbranche 
voorgedaan.

Dit alles leidde er toe, dat van Duitse zijde werd geëist, dat de Secretaris-Generaal 
aan de Directeuren der Rijksbureaux bij Besluit een formeel Weisungsrecht zou toe
kennen t.a.v. de Bedrijfs- en Vakgroepen.1 Na overleg met de Hoofdgroep Industrie is 
de Secretaris-Generaal niet zover gegaan, om de tegenstellingen niet nog meer te 
verscherpen. Wel werd echter door dr Hirschfeld aan de Directeuren 2 medegedeeld, 
dat zij eventueel een beroep zouden kunnen doen op de Verordening 23/40 om inge
val van nood namens de Secretaris-Generaal bepaalde opdrachten aan de bedrijfs
organisaties te geven.

Ook bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder liep in het begin de samenwerking 
goed. Men moet zich echter niet voorstellen, dat de bedrijfsorganisaties aanzienlijke 
invloed hadden op de algemene lijn van het beleid van het RHL t.a.v. de Duitsers en 
ook t.a.v. industrie en handel. De heer Verwoerd was er de man niet naar om zich in 
de kaart te laten kijken en kon heel rustig zeggen ’Och jongens, jullie moeten ook niet 
teveel weten, dat is niet goed voor je’. Een dergelijke vaderlijke vermaning èn het feit, 
dat zij zonder openlijk protest geaccepteerd werd, tekenen de verhouding tussen 
RHL en bedrijfsleven.

Een der aanwezigen schetste de een- of tweemaandelijkse bespreking van de Vak
groep Lederindustrie met het RHL als volgt: Eerst kregen we steeds een uitvoerig en 
bijzonder interessant college van de heer Verwoerd over de gehele militaire en econo
mische wereldsituatie. Pas daarna -  de tijd was vaak al haast om -  volgde een korte 
uiteenzetting over de aan de orde zijnde quaestie, de aankondiging van een nieuwe 
maatregel etc., voor discussie was gewoonlijk geen tijd meer.3

1 Brief van de H auptabt. Gewi (D irektor Brocke) aan de Secr.-Generaal d.d. 25-6-43 (C.A.B. 
A  10/1-1). 2 Vergadering van directeuren der Rbx d.d. 9-7-43. Verslag in C .A .B. afd. Secre
tariaat. Het beroep op de verordening 23/40 is kennelijk een poging van de Secr.-Generaal
om  een formele regeling met de bezwaren van dien te vermijden en toch een stok achter de deur 
te hebben. Juridisch zou een gebruikmaken van de in deze verordening neergelegde bevoegdheden 
van de Secr.-Gen. door de Directeuren zonder afzonderlijke beschikking allerminst fraai zijn 
geweest. 3 M ededeling mr W. P. M. van der Loo.
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Het is begrijpelijk dat bij een dergelijke verhouding het Departement er van af 
zag, voor het RHL een ’bestuur’ te benoemen van enkele figuren uit het bedrijfs
leven, zoals dit bij enige ander Rbx in September 1940 geschiedde. Het zou slechts 
moeilijkheden hebben veroorzaakt.

Tussen de secretariaten der Vakgroepen en de verschillende afdelingen van het 
RHL heerste natuurlijk een drukker verkeer, daar wel getracht werd de Vakgroepen 
in te schakelen voor het geven van technische adviezen etc. Deze op hun beurt 
brachten talrijke quaesties, die bij industrie en handel leefden, bij het RHL naar 
voren. De onderlinge samenwerking bij de behandeling van zulke zaken was veelal 
goed, al waren er ook meningsverschillen. Ook in de vakpers werd het RHL steeds 
loyaal gesteund.

Onmiddellijk na de oprichting van de eerste Vakgroepen in het voorjaar van 1941 
richtte het Departement een brief aan het RHL, houdende het verzoek een voorstel 
te doen to t overdracht van werkzaamheden. Geantwoord werd, dat men hiermee 
langzaamaan een begin wilde maken en voorlopig de Vakgroepen voor het geven van 
adviezen had ingeschakeld. Ook werd to t uiting gebracht, dat de zojuist ervaren on
macht van de Vereniging voor de Huidenhandel tot het handhaven van een status-quo- 
contract weinig hoopvol stemde.1

In de loop van 1941 werden de mogelijkheden tot overdracht van werkzaamheden 
nader overwogen. In September kon de Bedrijfsgroep Leder- en Lederverwerkende 
Industrie een voorstel doen, dat door het RHL vrijwel geheel werd overgenomen. 
Deze voorstellen waren -  gelet op de aanvankelijk grote verwachtingen ten Departe- 
mente en bij de commissie-Woltersom -  maar zeer beperkt, en betroffen voornamelijk 
het geven van adviezen en voorts het overnemen van de distributie van hulpstoffen en 
enquêteringswerk. Het RHL schreef aan het Departement, dat de algemene schaarste 
een grote belemmering was voor overdracht, contingent-beheer kon bijvoorbeeld 
slechts worden overgedaan bij redelijke zekerheid dat de te verdelen hoeveelheden 
tamelijk constant zouden blijven, een zekerheid, die niet bestond.

Een andere hinderpaal, inhaerent aan de opbouw der Woltersom-organisatie, was 
het ontbreken van een verticaal orgaan van het bedrijfsleven. Door delegatie van be
voegdheden aan de industrie liep men steeds het gevaar, dat de handel zou worden 
tekort gedaan, en omgekeerd. D it bezwaar verhinderde iedere overdracht van vèr- 
reikende distributiewerkzaamheden.2 De aard van de heer Verwoerd kennende, kan 
men zich trouwens voorstellen dat het RHL zeer ongaarne werkelijk belangrijke 
zaken uit handen gaf. Toen het RHL anderhalf jaar later opnieuw over de stand van 
zaken op dit gebied rapporteerde, waren er slechts weinig vorderingen gemaakt. Be
halve het regelmatig contact voor advies kon slechts de distributie van hout aan

1 Brief Secr.-Gen. aan R H L d.d. 31-3-41 nr 14958 S. Antwoorden d.d. 7-4-41 nr 78498 en d.d.
9-5-41 nr 86672. (C.A.B. A-10/1-4). 2 Brief van de Raad van Bijstand der Bedrijfsgroep aan 
het R H L d.d. 29-9-41. Antwoord d.d. 24-11-41 nr 139596. Brief R H L aan Dept. d.d. 20-11-41 
nr 138563. (C.A.B. RHL-directie, en documentatie-map 103).
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de klompenindustrie door de betrokken Vakgroep worden genoemd en voorts enkele 
weinig belangrijke zaken als de verdeling van veters en ijzeren stootplaten. Overigens 
waren beide partijen met deze gang van zaken tevreden,1 en wenste niemand dat aan 
de drang van Departement en Hoofdgroep om zoveel mogelijk over te dragen, ge
volg zou worden gegeven.

Moeilijkheden ontstonden merkwaardigerwijs, toen het RHL meer wilde gaan 
overdragen. In opdracht van Direktor Brocke van de Hauptabt. Gewerbliche Wirtschaft 
en de Bevollmachtigte vroeg het RHL in de zomer van 1943 advies aan de Vakgroep 
Lederindustrie over mogelijkheden to t verdergaande concentratie van bedrijven en 
over het aanwijzen van fabrieken voor het aflooien van voorraden uit stilgelegde 
bedrijven. De Vakgroep, gesteund door de Bedrijfsgroep, weigerde. Zij vreesde 
haar gezag te verliezen door mede te werken aan discriminerende maatregelen. Als 
haar uitsluitende taak noemde de laatste het verdedigen van de Nederlandse belangen, 
nadat er voorstellen bekend waren.2 Begin 1944 herhaalden deze moeilijkheden zich 
t.a.v. de herdistributie van hulpstoffen en fournituren uit de gesloten leder- en schoen
fabrieken. In beide gevallen bleef de bedrijfsorganisatie op haar standpunt staan, wat 
bij het RHL wel eens to t de boze reactie leidde, dat het bedrijfsleven het RHL met de 
onaangename karweitjes liet zitten.

Toch werden tegen het einde van de oorlog de bedrijfsorganisaties intensiever bij 
leidinggevende werkzaamheden betrokken. Dit was het gevolg van de reeds genoemde 
Duitse wens, de Selbstverwaltung der industrie te bevorderen. Zo werd op verlangen 
van de Bevollmachtigte de Vakgroep Schoenindustrie, die reeds in het voorjaar van
1943 over het productieprogramma had meegesproken, ingeschakeld bij de opstelling, 
der fabricage-opdrachten voor het programma-1944 der afzonderlijke fabrieken. 
(Zie Hoofdstuk XII.) D it bracht met zich, dat het dagelijks bestuur der Vakgroep 
kennis moest nemen van tal van technische gegevens betreffende andere fabrieken, een 
toestand in strijd met de oorspronkelijke opzet der Vakgroepen, die juist het behoud 
van fabrieksgeheimen zoveel mogelijk wilde waarborgen.3

Ook deze Duitse bemoeiïng leidde to t een conflict, ditmaal met de Vakgroep 
Lederwarenindustrie. De Bevollmachtigte Mink wenste, dat deze Vakgroep een 
fabricageprogram voor een klein aantal lederwarenfabrieken zou opstellen. De Vak
groep weigerde maandenlang de zaak ter hand te nemen en de voor het opstellen van 
fabricage-opdrachten noodzakelijke technische gegevens der fabrieken in te zamelen 
omdat hiermee over de meeste harer leden een definitief doodvonnis zou worden ge
veld. Tenslotte trachtte Mink de zaak te forceren door een ultimatum te stellen. Bij 
weigering zou eine deutsche Kommission zur Überprüfung eingesetzt und die Fach-

1 Brief R H L  aan Dept. d.d. 13-3-43, nr 280301 (C.A.B. RHL-directie). Verslag bespreking RH L
met Bedrijfsgroep en vertegenwoordiger van het Dept. d.d. 5-10-43 (C.A.B. RHL-documentatie- 
m ap 103). 2 Brief R H L aan de Vakgroepen d.d. 28-8-43. Antwoord Vakgroep Lederindustrie
d.d. 14-9-43. Brief Bedrijfsgroep aan R H L  d.d. 18-9-43. Brief R H L  aan Dept. d.d. 30-9-43. 
(C.A.B. RH L-docum entatie-m ap 103). 3 Brief R H L  aan Dept. d.d. 20-12-43 nr 364989 (C.A.B. 
RH L-docum entatie-m ap 103).
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gruppe fü r  die zu befolgende Bewirtschaftung neubesetzt werden.1 De Vakgroep wist 
de zaak echter nog zo lang te rekken dat tenslotte Dolle Dinsdag werd bereikt zonder 
dat het to t een beslissing was gekomen. Bij deze zelfde Vakgroep deed zich nog een 
andere moeilijkheid van onschuldiger karakter voor. Zij wilde, daar men het gevoel 
had, dat het RHL niet steeds voldoende aandacht aan de Lederwarenindustrie be
steedde, gaarne zelf de distributie ter hand nemen van verschillende grondstoffen als 
papierweefsel, strocarton en kunstleder. Het RHL hield deze zaak liever in eigen 
hand, hetgeen tot meningsverschil leidde, vooral daar men bij de Vakgroep meende, 
dat men met een kluitje in het riet werd gestuurd. Tenslotte kreeg de Vakgroep haar 
zin. Zij verdeelde sedert 1942-1943 kunstleder, papierweefsel, strocarton en enige 
hulpstoffen onder haar leden.2

1 Correspondentie RH L-Dept., in 22-2/2-30 C.A.B. Bijlage nota Mink aan R H L  d.d. 11-1-44, 
waarin het ultimatum gesteld wordt, en antwoord der Vakgroep d.d. 12-2-44. 2 Div. stukken
in Archief RHL-docum entatie-m ap 13. Voor dit H oofdstuk is voorts op verschillende plaatsen 
gebruik gemaakt van gegevens verstrekt aan de schrijver door mr H. A. J. C. Muyser, tijdens de 
bezetting secretaris der Bedrijfsgroep Leder- en Lederverwerkende Industrie.



HOOFDSTUK VI

§ 1. DE POSITIE DER NEDERLANDSE BESTUURSORGANEN NA DE BEZETTING

De geschiedschrijving van een overheidsdienst in bezet gebied kan zich uit de 
aard der dingen niet beperken tot een weergeven van de maatregelen en de interne 
activiteit van die dienst. Een dergelijke methode zou de realiteit miskennen. In een 
bezet gebied waren het in de eerste plaats de bezetter en zijn eisen, die de gang van 
zaken in het land en ook de werkzaamheid van het bestuursapparaat beïnvloedden 
of zelfs bepaalden.

Formeel stond, nadat de Secretarissen-Generaal zich einde Mei 1940 bereid 
hadden verklaard met de Rijkscommissaris samen te werken,1 het Nederlandse 
bestuursapparaat geheel ten dienste van de Rijkscommissaris. De algemene verhou
ding tussen de Nederlandse bestuursorganen en het Rijkscommissariaat werd vanaf 
dat ogenblik bepaald door de Verordeningen van de Rijkscommissaris nrs 3 en 
4/1940.2 Hierin werd o.m. bepaald, dat de Secretarissen-Generaal verantwoording 
schuldig waren aan de Rijkscommissaris, die zich bij de uitvoering van zijn voor
schriften bedienen kon van het Nederlandse bestuursapparaat, terwijl voorts aan de 
Commissarissen-Generaal, die de Rijkscommissaris zouden bij staan, een Weisungs- 
recht t.o.v. Nederlandse instanties werd toegekend. En niet slechts formeel was het 
Nederlandse bestuursapparaat gesubordineerd aan de bezetter, vele en juist de in
grijpendste maatregelen werden door de Duitsers ontworpen en opgelegd.

Uit deze staat van zaken mag men echter geenszins de conclusie trekken, dat het 
Nederlandse bestuursapparaat slechts een willoos instrument was in de hand des be
zetters. Integendeel, het bestuursapparaat heeft in belangrijke mate zijn zelfstandig
heid behouden en talloze malen de plannen van de bezetter weten te verijdelen, hetzij 
doordat op hoog niveau door onderhandelingen een wijziging of annulering van 
bepaalde voornemens werd bereikt, hetzij doordat op lager niveau de uitvoering 
van reeds vastgestelde maatregelen werd gesaboteerd. M aar wel zal men steeds in het 
oog moeten houden dat zeer vele maatregelen, op economisch terrein door de Neder
landse overheid genomen, het uitvloeisel waren van een bepaalde wens of van een 
formele Weisung van een Duitse instantie, en dat iedere handeling zonder enige uit
zondering door deze aanwijzingen en wensen werd beïnvloed. De bezettingstoestand 
en de rechtsverhoudingen, waarin deze zijn neerslag vond, brachten mede, dat iedere

1 D e ingewikkelde problematiek van de juridische positie der Secretarissen-Generaal kan in
het kader van dit hoofdstuk niet in haar geheel worden behandeld. Verwezen zij o.m. naar de 
verklaringen van dr H. M. Hirschfeld en Generaal H. G. Winkelman aan de Parlementaire 
Enquêtecommissie (Verslag D eel 2c), naar het artikel van prof. dr G. A. van Poelje in het Juli-nr 
1949 van het tijdschrift Bestuurswetenschappen en het Arrest van de H oge Raad der Nederlanden 
d.d. 30-1-48 opgenomen in Ned. Jurisprudentie, 1948 nr 180. 2 Verordnungsblatt fü r die besetzten  
niederlandischen Gebiete, Stiick 1, uitgegeven 5 Juni 1940.
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bestuursdaad van een Nederlands orgaan to t op zekere hoogte de reactie op of het 
gevolg van een daad des bezetters was. In feite had het Nederlandse bestuur een 
secundaire functie gekregen.

§ 2. HET DUITSE BESTUURSAPPARAAT OP ECONOMISCH TERREIN

a. Berlijn
Tijdens de bezetting waren er twee Duitse Reichsministerien die zich met de eco

nomische aspecten van industrie en handel bezig hielden. In de eerste plaats was dit 
het Reichswirtschaftsministerium, voorts het in 1940 opgerichte Reichsministerium fü r  
Bewaffnung und Munition, in 1943 omgedoopt tot Reichsministerium fü r  Rüstung und 
Kriegsproduktion. Zeer algemeen gesproken kan men de taak van het eerste Ministerie 
gelijk stellen aan die van het Nederlandse Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. Het Reichswirtschaftsministerium kende afdelingen voor grondstoffen, 
buitenlandse handel, bedrijfsorganisatie, etc. Het tweede Ministerie, een oorlogs
kind, zag zijn taak tussen 1940 en 1945 steeds uitgebreid. Oorspronkelijk opgezet 
ter bevordering van de oorlogsproductie door rationalisatie en technische ver
betering van de productiemethoden, werd het na 1943 belast met de volledige leiding 
der kriegswichtige industrie en met de hiervoor noodzakelijke planning, terwijl het 
Reichswirtschaftsministerium slechts het toezicht behield op de productie voor civiele 
doeleinden.

Het Reichswirtschaftsministerium bediende zich sedert het midden der jaren dertig 
van een aantal Ueberwachungsstellen, later Reichsstellen genaamd, wier functie kan 
worden vergeleken met die van de Nederlandse Rijksbureaux, zij het dat door de 
Duitse hartstocht voor het ambtelijke deze Reichsstellen een formeler en ’zwaarder’ 
uitgevoerd distributie-apparaat gebruikten dan de Nederlandse Rijksbureaux. Sedert 
1933 was naast dit ambtelijk apparaat een uitgebreide publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie ontstaan, die verschillende taken van de overheid had overgenomen. Ook 
hier kwam echter tijdens de oorlog een nieuwe organisatie naar voren: het Reichs
ministerium fü r  Bewaffnung und Munition bouwde tussen 1940 en 1943 een eigen 
organisatie op, de zg. Ausschüsse en Ringe, die zich speciaal met de technische kant 
der bewapeningsindustrie bezig hield. Aangezien de oorspronkelijke bedrijfsorgani
saties tijdens de oorlog vaak aan organisatorische wijzigingen onderhevig waren, 
ontstond tenslotte een wirwar van Wirtschaftsgruppen, Reichsvereinigungen, Aus
schüsse, Gemeinschafte, Sonderringe etc., waarin voor de buitenstaander nauwelijks 
enig systeem is te ontdekken. Over het algemeen krijgt men de indruk dat het nieuwe 
Rüstungsministerium nog de meest efficiënte organisatie had geschapen.

Er bestond in Duitsland tijdens de oorlog een sterk streven om een zo groot 
mogelijk deel van de overheidstaak over te dragen aan deze verschillende bedrijfs
organisaties.1 Bij voorkeur werd daarbij de leuze Selbstverantwortung der deutschen 
Industrie gebruikt.

1 Ook in Nederland heeft dit streven een belangrijke weerslag gehad. Zie H oofdstuk V.
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Naast deze civiele instanties op economisch terrein stond in 1940 nog een militaire: 
het Oberkommando der Wehrmacht beschikte over het Wehrwirtschafts- und Rüs- 
tungsamt, welks taak daarin bestond, de Wehrmacht van wapens en verdere beno
digdheden te voorzien. Onder dit Am t ressorteerden de Rüstungsinspektionen, mili
taire organen, die in een bepaald gebied met het toezicht op de bewapeningsindustrie 
belast waren. In Mei 1942 werd dit Am t echter opgeheven en de gehele bewapening 
geplaatst onder het Reichsministerium fü r  Rüstung und Kriegsproduktion.

Nog is de opsomming der Duitse instanties, wier invloed zich to t Nederland uit
strekte, niet volledig, want naast deze reeks van heel- of half-ambtelijke instellingen 
stonden nog de talrijke door de overheid geautoriseerde inkoop-instanties, waarvan 
de voornaamste wel was Goerings Vierjahresplan, dat bij het begin der bezetting van 
zijn oorspronkelijke opzet als top-orgaan voor de Duitse planning reeds grotendeels 
was gedegenereerd to t inkoopcentrale voor zwarte goederen en kunstvoorwerpen, de 
laatste in het bijzonder voor Goering zelf. Op dit terrein werkten echter ook andere 
instellingen, zoals de Roges G.m.b.H. en het Rüstungskontor G.m.b.H., de rooforga- 
nisaties van Rüstung und Kriegsproduktion, terwijl tenslotte de verschillende Reichs
stellen particuliere firma’s uit Duitsland aanwezen als officiële inkopers.

b. Den Haag
De genoemde Duitse Ministeries en andere instanties trachtten alle zich te doen 

gelden in het bezette Nederlandse gebied. Vele zonden directe vertegenwoordigers. 
Dezen traden in het algemeen niet individueel op maar werden gecoördineerd en ge
bundeld in het bestuursapparaat van het Rijkscommissariaat. Men mag dit laatste 
dan ook niet als een op zichzelf staand machtscentrum beschouwen. Binnen de eco
nomische afdeling van Seyss-Inquarts bestuur vonden vertegenwoordigers van tal 
van Duitse Ministeries, Reichsstellen etc. hun plaats, die zich soms eerder verant
woordelijk voelden tegenover hun ’moederinstantie’ te Berlijn, dan tegenover de 
Rijkscommissaris. Vandaar ook de vele divergente tendenties binnen het Duitse 
bestuur in Nederland. De strijd om de macht, die te Berlijn door tal van instanties, 
groepen en individuele personen bij voortduring en met animo werd gestreden, vond 
in Nederland zijn voortzetting, al kan men niet zeggen dat het terrein der oorlogs
economie het meest sprekende voorbeeld leverde van de Instanzen-Krieg.

De hoogste Duitse autoriteit op economisch gebied in Nederland was de General- 
kommissar fü r  Finanz und Wirtschaft Minister a.D. Dr. H. Fischböck. Hij was een der 
vier Commissarissen-Generaal van wie de Rijkscommissaris zich overeenkomstig 
Verordening 4/1940 bediende.

Onder hem ressorteerde een vijftiental afdelingen.
Voor het doel van deze beschrijving zijn daarvan slechts enkele van belang. In de 

eerste plaats is dit de (Haupt-) Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, die belast was met 
het toezicht op de Nederlandse industriële productie. De formele positie van deze af
deling is niet eenvoudig te schetsen. Aanvankelijk maakte zij niet gewoon deel uit 
van het Rijkscommissariaat zoals de andere afdelingen van het Generalkommissariat
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fü r  Finanz und Wirtschaft. Geheel buiten het Rijkscommissariaat en Fischböck om 
was nl. door het in de vorige paragraaf genoemde Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt 
van het Oberkommando der Wehrmacht in Juni 1940 de Rüstungsinspektion Niederlan- 
de opgericht, die het toezicht op de gehele Nederlandse industriële productie, zowel 
voor civiele als voor Duitse militaire doeleinden to t taak kreeg. Anders dan in Duits
land behoorde hier dus ook de civiele sector tot het arbeidsterrein der Rüstungs
inspektion. Hiertoe werd een speciale Abteilung Gewerbliche Wirtschaft opgericht, 
wier taak zou zijn: het beheer der grondstoffen, het toezicht op de civiele productie 
en het onderbrengen van militaire orders bij de niet-bewapeningsindustrie. Op 1 Juli 
1940 kreeg zij de opdracht die Wirtschaftskraft Hollands voll im Dienst der Deutschen 
Kriegswirtschaft zu stellen 1. Het spreekt echter vanzelf, dat het na de instelling van 
het Rijkscommissariaat, dus van een civiel Duits bestuur, niet mogelijk was, zo be
langrijke gebieden als handel en industrie daaraan zonder meer te onttrekken. Er 
werd inderdaad een modus gevonden, waarbij de op te richten afdeling zou blijven 
behoren to t de Rüstungsinspektion, maar voor alle kwesties, die niet directe bewape- 
ningsopdrachten betroffen, de instructies van Fischböck had te volgen. Zij nam daar
door een merkwaardige, dualistische positie in, die tijdens de bezetting tot veel mis
verstand ook bij de Duitse instanties zelf heeft geleid. Van nature was zij een civiele 
instantie met burgerpersoneel en een onderdeel van het Rijkscommissariaat, zij 
behoorde echter tevens tot een militair apparaat. In Mei 1943 werd dit dualisme op
geheven en werd de Abteilung Gewi van de Rüstungsinspektion losgemaakt. Zij werd 
gepromoveerd to t Hauptabteilung en volledig geïncorporeerd in het Generalkom- 
missariat fü r  Finanz und Wirtschaft.

Het personeel van de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft werd vrijwel geheel af
gevaardigd door het Reichswirtschaftsministerium en de Duitse Reichsstellen. Een 
Oberregierungsrat van het Reichswirtschaftsministerium, Dr. Heinemann, was van 
1940 to t begin 1944 Abteilungsleiter, daarna had de Stellvertretende Leiter, Direktor 
Brocke, de feitelijke leiding in handen.

De (Haupt-)Abteilung Gewerbliche Wirtschaft was verdeeld in een aantal Gruppen 
(later Referate genaamd), die zich elk bezig hielden met een bepaald terrein bijv. 
kolen, leder, textiel enz. Bij deze Gruppen lag het dagelijks contact met de Nederlandse 
Rijksbureaux. De leiders der verschillende Gruppen traden namelijk op als Referent 
voor het Rijksbureau dat op hetzelfde gebied werkte. Per 1 December 1942 kwam een 
einde aan deze toestand en werden bij de verschillende Rijksbureaux Deutsche Bevoll- 
machtigten geplaatst, die op het betrokken Rijksbureau zelf kantoor hielden en wier 
taak in het bijzonder was het waarnemen van de belangen der betrokken Duitse 
Reichsstelle. De Bevollmachtigten bleven ressorteren onder de Abteilung Gewerbliche 
Wirtschaft.

1 Verslag Rüstungsinspektion Niederlande Juni/October 1940, Neurenberg-document EC 473. 
D at de A bt. Gewi bij de Rüstungsinspektion is ondergebracht is een gevolg van de wens van het 
Oberkommando der Wehrmacht (A m t Wi-Rü) om  de gehele Nederlandse industrie in dienst van 
de D uitse oorlogsproductie te stellen.
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Van de verdere afdelingen van het Generalkommissariat fü r  Finanz und Wirt
schaft mogen hier nog genoemd worden: de Hauptabteilung Wirtschaft, die vnl. het 
contact met het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onderhield, de 
Abteilung Preisbildung en de Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, wier taak zonder 
meer duidelijk is en tenslotte de Wirtschaftsprüfstelle, die belast was met de arisering 
van het Nederlandse bedrijfsleven.

Naast het Generalkommissariat fü r  Finanz und Wirtschaft en zelfs feitelijk buiten 
het Rijkscommissariaat opereerde de Beauftragte des Reichsministers fü r  Bewaffnung 
und Munition, R. Fiebig. Overeenkomstig de ontwikkeling in Duitsland en deels ook 
als gevolg van Fiebigs eigen capaciteiten en eerzucht werd de positie van deze Beauf
tragte voortdurend sterker, totdat hij in 1943 als Vorsitzer der Rüstungs- und Be- 
schaffungskommission en Rüstungsobmann de feitelijke machthebber werd op het 
gebied van de inschakeling van het Nederlands economisch potentieel voor Duitse 
oorlogsdoeleinden, wat meebracht dat hij zich op vrijwel elk terrein van industriële 
activiteit kon doen gelden. In het bijzonder trad Fiebigs organisatie naar buiten op bij 
het weghalen van voorraden en machines na September 1944. Zijn Aussenstellen 
gaven hierbij de Anforderungsbescheide uit.

Voorts hadden nog tal van andere Duitse instanties hun vertegenwoordiging in 
Nederland, in het bijzonder verschillende inkoopcentrales, die voor allerlei speciale 
doeleinden de m arkt in de bezette gebieden afgraasden. De inkopers van deze m aat
schappijen op de zwarte m arkt werden vanaf begin 1942 gecoördineerd door de 
Ueberwachungsstelle, een instelling die door Wehrmacht en Vierjahresplan was opge
zet. Voor legale inkopen van de Wehrmacht bestond het Wehrmachtbeschaffungsamt.

Tenslotte moet nog genoemd worden de Zentralauftragsstelle.
Deze instelling, opgericht door de Rijkscommissaris in de zomer van 1940 na 

overleg met het Reichswirtschaftsministerium en het Oberkommando der Wehrmacht, 
had het verlenen van bemiddeling bij de plaatsing van Duitse opdrachten in Neder
land tot taak. In de latere jaren van de oorlog ging zij systematisch de Nederlandse 
industriële capaciteit na om Fertigungskapazitaten fü r  verlagerte Auftrage te zoeken. 
Zij was toen binnen de machtssfeer van de Beauftragte des Reichsministers fü r  Rüstung 
und Kriegsproduktion gekomen.

§ 3. DE VERHOUDING DER RIJKSBUREAUX TOT DE DUITSE AUTORITEITEN

Zoals reeds opgemerkt hadden de Rijksbureaux in het bijzonder te doen met de 
(Haupt-) Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, waartoe verschillende Referenten 
(later Bevollmachtigten) behoorden, wier taak het was toezicht te houden op het 
werk der onderscheidene Rijksbureaux.

In de periode van Juni 1940 to t einde November 1942 liet de Abteilung Gewerbliche 
Wirtschaft zich bij de Rijksbureaux vertegenwoordigen door de z.g. Referenten, die 
in het algemeen kantoor bleven houden bij de Rüstungsinspektion. De bedoeling was 
aanvankelijk, dat deze Referenten een informatorische en raadgevende taak zouden
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vervullen.1 Indien er bepaalde wensen waren, zou de uitvoering daarvan slechts door 
hogere instanties en na bespreking met het Departement aan de Rijksbureaux kunnen 
worden opgedragen. Dit was ook in overeenstemming met de officiële Duitse inter
pretatie van het Weisungsrecht t.o.v. Nederlandse instanties. Een dergelijk Weisungs- 
recht werd n.1. in Verordening 4/1940 alleen toegekend aan de Commissarissen- 
Generaal of hun directe vervangers.2

In de practijk werd de verhouding anders: de Referenten gingen al zeer spoedig 
buiten hun Duitse superieuren en het Departement om aanwijzingen aan de Rijks
bureaux verstrekken. Dit was niet een quaestie van machtsusurpatie, maar vloeide 
min of meer vanzelf voort uit verschillende oorzaken.

In de eerste plaats ontwikkelde zich tussen Rijksbureau en Referent een druk, 
soms bijna dagelijks verkeer over tal van onderwerpen. Gewoonlijk werd van beide 
zijden getracht dit verkeer op correcte ambtelijke voet te houden zonder nodeloze 
onaangenaamheden; aangezien de Referenten meestal vakmensen zonder politieke 
aspiraties waren, bleek vaak een draaglijke verhouding mogelijk. Daarentegen werd 
de band der Rijksbureaux met het Departement tijdens de oorlog zoals wij zagen, 
steeds losser. Een tweede belangrijke oorzaak was de steeds verder gaande bemoeiing 
met de Nederlandse economie van de Duitse Reichsstellen. Aangezien de Referenten 
gewoonlijk van zulk een Reichsstelle afkomstig waren, werden zij vanuit Berlijn ge
zien als zaakgelastigden, die tot taak hadden de centrale Duitse richtlijnen in Neder
land te doen toepassen. In de gedachten van de Berlijnse instanties kon de Rijks
commissaris en kon a fortiori de Nederlandse Secretaris-Generaal daar gevoeglijk 
buiten blijven.

Deze beide factoren versterkten elkaar. Enerzijds veroorzaakte de toenemende 
uitbreiding en specialisatie der Rijksbureaux een losser worden van de band met het 
Departement, anderzijds werd dit door de Duitse Referenten en hun Berlijnse relaties 
bevorderd, die in het Departement een onaangename, vertragende rem op hun 
activiteit zagen. Van de zijde der Rijksbureaux werd deze ontwikkeling in het alge
meen zeker niet in de hand gewerkt, men was daar best tevreden met de aanwezigheid 
van het Departement als rem op al te grote Duitse voortvarendheid. M aar in de 
praktijk bleek, dat er zoveel quaesties met de Duitse Referent te behandelen waren, 
dat het ondoenlijk werd, steeds de tussenkomst van het Departement in te roepen bij 
onderhandelingen. Deze werd daarom al spoedig alleen ingeroepen bij ernstige on
enigheid, of bij zaken die voor de algemene economische situatie van groot belang 
waren. In andere gevallen kreeg het Departement achteraf kennis of ook in het 
geheel niet.

Intussen betekende deze ontwikkeling in de verhouding tussen de Rijksbureaux 
en de Duitse Referenten allerminst, dat de Rijksbureaux de willoze uitvoerders werden

1 Zie o.m. circulaire nr 31723 N  d.d. 15-6-40 van dr Hirschfeld aan de directeuren der Rijks
bureaux. 2 Zie Althaus: Die Behandlung der Personalangelegenheiten in den besetzten nieder- 
landischen Gebieten, D en H aag 1941, pag. 24.



DE RIJKSBUREAUX EN DE DUITSERS 71

van de wensen van de Referenten. Zij maakte slechts duidelijk dat de ontmoetings
p la a ts -h e t  strijdtoneel, zo men w il-tu ssen  Duitse en Nederlandse instanties op 
industrieel terrein in de eerste plaats gevonden zou worden bij de Rijksbureaux. Hoe 
het op dat strijdtoneel toeging, is een andere zaak, die van talrijke factoren, niet in de 
laatste plaats van de daar optredende kampvechters, afhing.

D at de directeuren der Nederlandse Rijksbureaux er vele malen in geslaagd zijn, 
het voordeel aan hun zijde te houden, lijdt geen twijfel en zal in volgende hoofdstuk
ken to t uiting komen. Sommigen van hen slaagden er zelfs in hun Referent in hoge 
mate te beïnvloeden en voor het Nederlandse belang te interesseren, waarbij uiter
aard ook de mentaliteit en de capaciteiten van de betrokken Duitser een rol speelden. 
Deze persoonlijke verhoudingen hebben op vele gebieden een grote rol gespeeld, al 
konden zij natuurlijk, gezien in het grote geheel, weinig verandering brengen in de 
voortgang der Duitse oorlogsmachine, die ook Nederland in de loop der bezetting 
steeds intenser bewerkte.

De buiten het geschreven bezettingsrecht gegroeide verhouding tussen Referenten 
en Rijksbureaux werd einde 1942 gecodificeerd in een nieuwe regeling. Deze regeling 
die werd overeengekomen tussen het Rijkscommissariaat en het Reichswirtschafts
ministerium1 bepaalde, dat de Reichsstellen bij de Nederlandse Rijksbureaux vertegen
woordigd zouden worden door Bevollmachtigten, die aan de directeuren der Rijks
bureaux Anordnungen zouden kunnen geven. De regeling werd gemotiveerd met een 
beroep op de door de Kriegswirtschaft geëiste einheitliche Steuerung der R ohstoff 
und Produktionslage. De Bevollmachtigten bleven deel uitmaken van het Rijkscom
missariaat, dat eventueel tegen de aanwijzingen uit Berlijn bezwaar kon maken. Men 
krijgt ook niet de indruk dat de Berlijnse instanties deze verandering van positie in de 
eerste plaats wensten om meer macht bij de Rijksbureaux te krijgen. Naar de indruk 
van schrijver dezes heeft in het algemene streven naar rationalisatie in de oorlogs
economie vooral de wens om de vertraging in de Mittel-instanzen, dus bij Rijkscom
missariaat en Departement, uit te schakelen hiertoe gedreven.

De Duitse gevolmachtigden waren in vele gevallen dezelfde Duitsers, die reeds 
als Referent waren opgetreden. Zij gingen vanaf 1 December 1942 kantoor houden 
bij de Rijksbureaux en kregen daardoor uiteraard meer inzicht in en invloed op de 
dagelijkse gang van zaken aldaar. Aan de gezagsverhouding tussen Duitse en Neder
landse overheid veranderde echter, zoals gezegd, in feite weinig. Voor de ontwikke
ling bij de Rijksbureaux was van groter belang, dat deze formele wijziging in het alge
meen een Duits offensief aankondigde om de Nederlandse distributie- en productie- 
regelingssystemen te onderwerpen aan een grondige Angleichung aan de Duitse.

Buiten het dagelijks contact met deze vertegenwoordigers der (Haupt-) Abteilung 
Gewerbliche Wirtschaft hadden de Rijksbureaux natuurlijk nog voor allerlei quaesties

1 Brief van dr Fischböck aan de Secr.-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart d.d. 
2-11-42, circulaires van de Secr.-Generaal aan de directeuren der Rijksbureaux d.d. 16-11-42 
nr 36010 S en d.d. 4-12-42 nr 66203 N .G .
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contact met andere Duitse instanties in Nederland, waarvan het contact met Zentral- 
auftragstelle en het Wehrmachtbeschaffungsamt over Duitse civiele en militaire orders 
wel het meest intensief is geweest. Het zou echter weinig zin hebben na hetgeen in de 
vorige paragraaf daarover is gezegd, nog eens al deze bureaux en diensten na te gaan.

§ 4. DE DUITSE INSTANTIES OP HET GEBIED VAN HUIDEN EN LEDER

Na hetgeen in de vorige paragrafen werd medegedeeld, behoeven wij niet meer 
uitvoerig in te gaan op de positie der Duitse instanties waarmee het Rijksbureau voor 
Huiden en Leder gedurende de bezetting in contact kwam.

Het dagelijks contact werd van Juli 1940 af onderhouden met de Referent tevens 
hoofd van Gruppe 7 der Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft. Gedurende de eerste 
maanden werd deze functie vervuld door Dr. H. Brunnée, een rustige vakman, af
komstig van de Fachgruppe Ledererzeugende Industrie te Berlijn, wiens wijze van op
treden aan de Nederlandse zijde gewaardeerd kon worden. Hij werd vrij spoedig naar 
Brussel overgeplaatst. Zijn opvolger was een ambtenaar van de Reichsstelle fü r  
Lederwirtschaft, F. von Savigny, een begaafd man doch geen technicus, voorts anti- 
nazi, die zelfs in het concentratiekamp was geweest. Voor zijn persoon bestond echter 
minder waardering, al toonde hij gewoonlijk een open oog voor Nederlandse belan
gen. Von Savigny trad vanaf 1 December 1942 op als Deutscher Bevollmachtigte 
bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder. Midden Januari 1943 gaf hij echter gevolg 
aan een oproep voor militaire dienst zonder te trachten een vrijstelling te krijgen, hetgeen 
vermoedelijk wel mogelijk was geweest. Zijn opvolger, H. Mink, was geen ambtenaar, 
doch een fabrikant, die, naar men in Nederland vertelde, door een grote schenking 
aan de Partei dit baantje, waardoor hij niet naar het front hoefde, gekregen had. 
Een machtige Parteigenosse, die ook in Nederland een geariseerd bedrijf had verwor
ven, zou zich nl. bereid hebben verklaard hem aan te bevelen. Hij was een man van 
weinig betekenis, die tot September 1944 in functie is gebleven; na Dolle Dinsdag 
bleef hij weg. De functie van Bevollmachtigter is toen enige tijd waargenomen door 
zekere Struck, terwijl tenslotte in de eerste drie maanden van 1945 weer een echte 
Bevollmachtigter verscheen, Dr. Rumpf geheten, voor wie echter weinig meer te doen 
viel. Hij zocht daarom een lucratief tijdverdrijf in de zwarte handel.

De rol die deze heren bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder hebben gespeeld, 
zal duidelijk worden uit de volgende hoofdstukken, terwijl hun formele positie in de 
vorige paragraaf reeds voldoende werd geschetst. Op deze plaats moeten echter nog 
enkele opmerkingen worden gemaakt.

In de eerste plaats deze, dat geen van deze Duitse voogden zich op een extreem 
standpunt heeft gesteld of er naar gestreefd heeft, Nederland zoveel mogelijk leeg te 
roven en te knechten. In het algemeen waren zij vatbaar voor de door het Rijksbureau 
voor Huiden en Leder naar voren gebrachte argumenten en hadden zij oog voor het 
Nederlands belang, dat zij vaak met energie verdedigden. Soms kwamen zij daardoor 
in conflict met hun Berlijnse opdrachtgevers. Een typerende zinsnede uit een nota
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van von Savigny aan Dr. Heinemann, het hoofd van d&Abt. Gewerbliche Wirtschaft 
is bijvoorbeeld de volgende (het gaat over een uitvoeropdracht uit Berlijn): Wenn 
eine vereinbarte Lieferung an das Reich dadurch unmöglich wird, dass vom Reich zu- 
gesagte Lieferimgen nicht erfolgen, so steht die Entscheidung darüber ob die Lieferungen 
an das Reich oder die Deckung des niederlandische Eigenbedarfs den Vorrang hat, nicht 
der Reichsstelle zu, ist vielmehr von Ihnen und mir gemeinschaftlich zu prüfen.1

Gedeeltelijk is deze houding psychologisch te verklaren uit de ontwikkeling van 
een zeker zelfbewustzijn bij de ambtenaren van het Rijkscommissariaat, die zich als 
’regeerders’ van bezet gebied onafhankelijk van hun Berlijnse lastgevers gingen voe
len, maar zonder twijfel is zij ook te danken aan de invloed, die het Rijksbureau voor 
Huiden en Leder en met name de heer Verwoerd op hen ging uitoefenen.

Onvermijdelijk moesten deze Duitsers tot op zekere hoogte onder invloed van het 
Rijksbureau voor Huiden en Leder komen. Zij bezaten immers geen eigen apparaat 
en waren dus voor alle technische, cijfer- en detailquaesties grotendeels op de infor
maties van het Rijksbureau aangewezen. Maar voor wie de talrijke verslagen van con
ferenties leest en kennis neemt van de gewisselde correspondentie is het duidelijk, 
dat ook het persoonlijk optreden van de heer Verwoerd een belangrijk gewicht in de 
schaal heeft gelegd. De vakkennis en het handels- dus onderhandelings-talent van de 
directeur van het RHL hebben er veel toe bijgedragen dat deze Duitsers overspeeld 
werden door de Nederlanders, die zij formeel konden commanderen. Bekend is de uit
spraak geworden van een boze Duitser, die zich in 1943 liet ontvallen: Herr M ink 
ist je tz t schon der dritte deutsche Bevollmachtigte der völlig unter dem Einfluss des Herrn 
Verwoerd steht. De heer Verwoerd heeft zodoende in de loop der jaren veel bereikt 
voor de belangen der Nederlandse leder- en schoenenindustrie en ook voor de Neder
landse bevolking.

Hierbij moet nog worden gememoreerd, dat het RHL en zijn directeur meermalen 
aanzienlijk last hebben ondervonden van bepaalde figuren uit de branche, meest 
NSB-ers, die trachtten de Duitse Referenten met hun informaties te beïnvloeden ten 
bate van partij- of persoonlijk belang. Gewoonlijk liepen deze trouwens onontwar
baar dooreen. Tot eer van de Duitse Referenten moet gezegd worden, dat zij de 
stokers gewoonlijk op hun juiste waarde hebben geschat en weinig naar hun adviezen 
geluisterd. Iets anders is, dat zij -  wegens de zojuist genoemde afhankelijkheid van 
het RHL voor alle detailquaesties -  vaak gaarne gebruik maakten van de geboden ge
legenheid, ook buiten het RHL om het een-en-ander uit de branche te horen. Het op
treden dezer vrijwillige informateurs heeft dan ook inzoverre de verhouding van het 
RHL tot de Referenten beïnvloed, dat deze laatsten vaak wantrouwig stonden tegen
over door het RHL verstrekte mededelingen. Op deze wijze is meermalen aan het 
Nederlands belang afbreuk gedaan, vooral doordat de betrokken personen speciaal 
met gevallen kwamen aandragen, waarin een Duits belang zou zijn geschaad.

1 Archief Gewi 7, overige gegevens uit m ondeling mededelingen van ambtenaren van het RH L en 
uit de personeelsdossiers van het Rijkscommissariaat i.z. Brunnée, von Savigny en Rumpf. 
(Archief Rijksvreemdelingendienst).
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Zelfs de krachtigste Nederlandse invloed kon echter nooit meer bereiken dan dat 
de Duitse eisen werden verlaagd en dat bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening 
werd gehouden met het Nederlands belang. Het zou irreëel zijn, te willen ontkennen, 
dat door de aanwijzingen die de Referenten in de loop der jaren op order van hun 
Duitse bazen aan het RHL gaven de onderlinge verhoudingen in de Nederlandse 
industrie alsmede de distributiemethoden van het RHL volkomen gewijzigd zijn, op 
een manier zoals men dit van Nederlandse zijde nooit zou hebben gedaan. Deson
danks is de kern der leder- en schoenindustrie blijven werken en is een regelmatige 
minimum-voorziening der Nederlandse bevolking met schoeisel en reparatiemateriaal 
to t September 1944 mogelijk gebleven. D it was voor een groot deel te danken aan 
het RHL. Want zoals wij later zullen zien, was de Nederlandse onderhandelings
positie door het gebrek aan looistoffen uitermate zwak, en al wensten de Duitsers 
stellig een zekere voorziening te handhaven, de resultaten voor bedrijfsleven en be
volking hadden veel slechter kunnen uitvallen.

Zoals reeds opgemerkt, waren de bij het RHL ’geaccrediteerde’ Referenten ver
tegenwoordigers van de Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft te Berlijn. Om een indruk te 
geven van de frequentie van het contact met de Berlijnse instanties diene, dat gemid
deld per week vijf tot zes brieven werden gewisseld tussen Referent en Reichsstelle. 
Aangezien vrijwel het gehele archief der Referenten over de jaren 1940-1945 bewaard 
is gebleven, kan men zich daaruit een goede indruk vormen van de verhouding die 
er tussen de Referenten, hun lastgevers te Berlijn en het RHL bestond.

Daarbij valt al dadelijk op, dat vrijwel alle ingrijpende maatregelen, die de be
zetters t.a.v. de leder- en schoenindustrie hebben doorgezet, afkomstig zijn uit Ber
lijn. De Referenten hier te lande waren niet meer dan zaakgelastigden, die hadden te 
zorgen voor een richtige uitvoering der gegeven opdrachten. Het was Berlijn, dat de 
Nederlandse huidenvoorraden opeiste, Berlijn stelde de te leveren quanta leder vast, 
Berlijn vorderde alle Nederlandse schapevellen voor Oostfront-pelzen, Berlijn gaf 
order om het soepele toewijzingssysteem van het RHL te vervangen door een starre 
regeling en liet zelfs zijn Fettungsvorschrifte voor leder hier invoeren. Bij deze grote 
invloed van de Reichsstelle für Lederwirtschaft hier te lande ligt het voor de hand, dat 
de leiders van deze instelling hier persoonlijk regelmatig kwamen kijken. Inderdaad 
is dit het geval geweest. Van Juni 1940 af tot de zomer van 1944 zijn regelmatig ver
tegenwoordigers der Reichsstelle naar Nederland gekomen om zelf met de leiding 
van het RHL te spreken en om hun zaakgelastigden te instrueren. Ten dele waren het 
periodieke bezoeken. De Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft maakte nl. tweemaal per 
jaar een Planung voor een Kriegshalbjahr. Vanaf het vierde Kriegshalbjahr (April- 
October 1941) werd regelmatig ook voor Nederland een dergelijke Planung opgesteld. 
De ontwerpen daarvoor werden door de economische afdeling van het RHL in voort
durend overleg met de Referent opgesteld. Daarna volgde dan een Planungssitzung, 
die gewoonlijk twee of drie dagen duurde en waarvoor verschillende leiders van de 
Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft naar Nederland kwamen. Gewoonlijk nam aan deze 
bespreking ook een vertegenwoordiger van het Reichswirtschaftministerium deel,
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terwijl het Oberkommando der Wehrmacht zich eveneens liet vertegenwoordigen. De 
Reichsstelle nam in later jaren zelfs een speciale rekenaar mee.

Deze Planungssitzungen vormden de halfjaarlijkse hoogtepunten in de strijd tussen 
Duitse eisen en Nederlandse voorziening.

Nog moet worden opgemerkt, dat de vertegenwoordigers der Reichsstelle -  on
danks de vaak zeer onaangename maatregelen, die zij kwamen nemen -  persoonlijk 
tijdens de onderhandelingen niet ongeschikt waren en gaarne bereid op detailpunten 
Nederland tegemoet te komen. Ook zij werden echter voortgedreven door de steeds 
hoger eisen, die de totale oorlog aan de Duitse economie stelde.

Zoals reeds werd opgemerkt, veranderde einde 1942 de positie van de Referent; 
zijn titel werd Bevollmachtigter en hij ging bij het RHL kantoor houden. Wij con
stateerden reeds, dat deze wijzigingen alsmede het thans ook formeel vastgelegde 
Weisungsrecht t.o.v. het RHL niet zoveel verandering bracht in de feitelijke verhou
dingen. Men zou kunnen veronderstellen, dat de aanwezigheid van de Bevollmach
tigte in het gebouw scherper toezicht op de faits et gestes van het RHL zou medebren
gen. Formeel was dit inderdaad het geval, daar er werd overeengekomen, dat voor 
talrijke individuele zaken, b.v. toewijzing van beschermingsleder en klompen aan 
Rüstungsbetriebe de toestemming van de Bevollmachtigte nodig was. In de practijk 
had dit echter niet veel te betekenen. De Bevollmachtigte Mink was geen man van 
groot formaat en de dagelijkse stroom van interne nota’s (soms tot 20 per dag) 
hield hem meer bezig met futiliteiten, dan dat zij hem inzicht verschafte in de werk
wijze van het RHL. Bovendien had de heer Verwoerd ’als blijk van hoogachting’ aan 
Mink zijn eigen secretaresse afgestaan, die er voor zorgde, dat alle belangrijke of ge
heime zaken onmiddellijk bekend werden op de directiekamer van het RHL.1

In 1942 vond nog een andere organisatorische wijziging plaats bij de Duitse 
instanties op dit terrein. In het kader van de Selbstverwaltung van het Duitse bedrijfs
leven werd het noodzakelijk geacht, in Duitsland het Lenkungsbereich schoenindustrie 
over te dragen aan een bedrijfsorganisatie. Aldus werd op 15 October 1942 opgericht 
de Gemeinschaft Schuhe, die alle schoenfabrikanten, schoenmakers en schoenherstel- 
lers omvatte en aan wier bestuur de Lenkung werd opgedragen van de schoenindustrie 
en schoenreparatie. Aan de Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft bleef de taak opgedragen, 
de Gemeinschaft Schuhe leder ter beschikking te stellen; zelf bleef zij het toezicht 
houden op looistoffen, huiden en de lederindustrie.

Deze wijziging had ook gevolgen in Nederland, daar de nieuwe Gemeinschaft 
onmiddellijk begon met het opstellen van Europaplanungen voor de schoenindustrie. 
Vanaf het 8e Kriegshalbjahr was dus voor de Nederlandse Leder- und Schuhplanung 
niet slechts de toestemming nodig van de Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft, maar ook 
van de Gemeinschaft Schuhe. Doordat deze Gemeinschaft een belangrijk deel van de 
voor Duitsland bestemde Nederlandse schoenen wilde reëxporteren, was haar werk
zaamheid afhankelijk van moeizame onderhandelingen met derde staten en werkte

1 Mededeling L. F. Verwoerd aan de schrijver.
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zij bijzonder langzaam. Hierdoor ontstonden grote vertragingen bij de opstelling 
van de plannen voor Nederland. Zoals verderop zal blijken, duurde het gewoonlijk 
to t halverwege een Kriegshalbjahr of nog langer, tot de Planung eindelijk was goed
gekeurd. Uiteraard kon in afwachting van het definitieve plan de schoenindustrie 
moeilijk worden stopgezet, zodat elke wijziging in de voorlopige plannen uiterst 
ingewikkelde omzettingen met zich medebracht. De Gemeinschaft Schuhe zond in
1944 een eigen Bevollmachtigter fü r  Schuhe beim RHL  naar Amsterdam: Direktor 
Siegele. Zijn verblijf duurde slechts enkele maanden en had waarschijnlijk voor
namelijk betekenis voor het zelfbewustzijn der Gemeinschaft Schuhe. Ook hij was 
anti-nazi.

Er was nog een andere Reichsstelle, waarmee het RHL regelmatig in contact was, 
nl. de Reichsstelle fü r  Rauchwaren (pelterijen) te Leipzig. Met deze Reichsstelle 
werd vooral na het begin van de veldtocht tegen Rusland het contact drukker. Meer
malen bezochten haar afgevaardigden en door haar gemachtigde inkopers Nederland 
om ook de Nederlandse productie aan pelsvellen te bestemmen voor de bevriezende 
soldaten aan het Oostfront.

Van de vele Duitse bureaux in Nederland, waarmee het RHL regelmatig of spo
radisch te doen had, zullen wij slechts enkele noemen, die inderdaad van meer dan 
incidenteel belang voor het werk van het RHL waren. Dit zijn dan bijvoorbeeld de 
Zentralauftragsstelle, die na 1940 iedere in Nederland geplaatste Duitse schoenorder 
moest goedkeuren en zich in de latere oorlogsjaren speciaal ging bemoeien met de in 
Nederland te plaatsen vollverlagerte opdrachten.1 Verder moet genoemd worden het 
Wehrmachtbeschaffungsamt, dat als afnemer optrad bij de grote orders voor militaire 
schoenen, die in 1940-1942 door de Nederlandse industrie werden uitgevoerd.

§ 5. HET KARAKTER DER ONDERHANDELINGEN

De populaire opvatting omtrent het economisch beleid van de bezetter is, dat hij 
’alles wou weghalen’. Daartegenover zou men een popularisatie van het streven 
der Rijksbureaux kunnen geven, die dan getracht zouden hebben, ’alles hier te 
houden’. Hoewel in beide karakteriseringen veel waarheid schuilt, kan men toch 
moeilijk beweren, dat de halfjaarlijkse onderhandelingen over het lederprogram 
tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten alleen een soort gevecht om de buit, in dit 
geval schoenen en leder, waren. Daarvoor speelden er teveel andere zaken doorheen. 
Het RHL had niet slechts de belangen van de Nederlandse consument te verdedigen, 
maar ook en vooral die van de industrie, wier voortwerken steeds door het RHL als 
een belang van de eerste grootte is gezien. De primaire vraag was niet hoe de

1 Onder teilverlagerte  opdrachten te verstaan orders waarvoor Duitsland een deel der grond
stoffen meeleverde. Voor vollverlagerte orders werden alle grondstoffen meegeleverd. D e Ver- 
lagerung vond niet plaats door de Duitse bestellers, maar door de Duitse industrie, bij welke die 
bestellingen waren geplaatst. Z o’n fabriek verlagerte een deel van haar productie.



DE ONDERHANDELINGEN 77

geproduceerde schoenen en leder verdeeld zouden worden, maar o f  er in Nederland 
schoenen en leder geproduceerd zouden worden, die daarna pas voor verdeling in 
aanmerking konden komen. Juist de productie van leder was steeds een der hoofd
punten bij de Nederlands-Duitse onderhandelingen.

Door het blote feit der bezetting nu, was de Nederlandse lederindustrie volstrekt 
afhankelijk van de Duitse autoriteiten geworden. Voor iedere lederproductie zijn 
looistoffen nodig, die in Nederland vrijwel volledig moeten worden ingevoerd. De 
paar honderd ton eikenschors, die jaarlijks in ons land worden gewonnen, maken 
op de totale behoefte niet veel uit. Na het afsnijden van de invoer van over zee in Mei 
1940 konden looistoffen slechts worden verkregen met medewerking van de 
Duitsers, die ze deels zelf produceerden (Fichtenrinde, chroomlooistoffen) en deels 
uit de Balkan en Turkije invoerden. Zo was het voornaamste punt bij de Nederlands- 
Duitse besprekingen steeds weer de levering van looistoffen aan Nederland, waardoor 
de lederindustrie voort zou kunnen werken. Vooral in de eerste jaren der bezetting 
kostte het grote moeite, de Duitsers tot leverantie te bewegen. Eerst na 1942 werd bij 
de Reichsstelle de Nederlandse voorziening met looistoffen niet langer als sluitpost 
gebruikt. Het spreekt vanzelf, dat de zwakke Nederlandse onderhandelingspositie 
werd gebruikt om als tegenprestatie voor de looistofleveranties een groot deel van de 
leder- en schoenenproductie op te eisen. Gewoonlijk ging dit in de vorm van teil- 
verlagerte opdrachten aan de schoenindustrie, die tevens de mogelijkheid boden de 
Nederlandse schoenindustrie aan het werk te houden. Dit aan het werk houden van 
de leder- en schoenindustrie was niet slechts van belang voor de direct betrokken 
ondernemers en arbeiders. Tussen het aanvallen van de huid en de aflevering van 
de schoen verloopt ongeveer een jaar. Daar geen grondstoffen maar eindproducten 
geëxporteerd werden, betekende dit, dat aanzienlijke voorraden voorlopig in Neder
land bleven.

Dat vooral in het begin de moeilijkheden bij de looistofleverantie zo groot waren, 
is waarschijnlijk voor een belangrijk deel te verklaren uit de twee volgende omstan
digheden. In de eerste plaats weigerde men in Duitsland als het ware instinctief zo 
maar te geloven, dat in het steinreiche Holland gebrek aan voorraden zou bestaan, in 
de tweede plaats gaf de invoer uit Klein-Azië, de Balkan en Italië de Duitsers zelf 
grote moeilijkheden. Later dwong èn de oorlogsnoodzaak èn het gebrek aan arbeids
krachten tot een intensieve exploitatie van de Nederlandse productiecapaciteit. 
Ook bracht de neiging tot het opstellen van Europaplanungen de Duitsers er toe de 
Nederlandse bevolking in principe dezelfde rechten toe te kennen als de Duitse. Ten
slotte bracht het doordringen van Duitse troepen naar Italië en de Balkan nieuwe 
grondstofgebieden binnen het bereik der Reichsstelle1 en heeft zonder twijfel de grote 
stagnatie in de export van leder naar Duitsland, die door looistofgebrek in de winter

1 M ededeling L. F. Verwoerd en H. Th. Hoffmann (hoofd afd. Planning en Statistiek van het 
RHL) aan de schrijver. D e Europaplanung was op zichzelf een respectabel stuk werk waarin 
productie en capaciteit der verschillende landen nauwkeurig waren berekend. Bij de bepaling 
der behoefte werd o.m. rekening gehouden met de graad van industrialisatie.
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van 1942-1943 optrad, de Duitsers overtuigd, dat de leveringen werkelijk hard nodig 
waren.

Het pleit voor de vasthoudendheid van het RHL, dat onder deze ongunstige om
standigheden de balans van in- en uitvoer in de looistoffen-, leder- en schoenensector 
van 1940 tot 1944 in evenwicht was en zelfs (in geld) een klein voordeel voor Neder
land te zien gaf, terwijl de Nederlandse leder- en schoenindustrie voor een belangrijk 
deel to t September 1944 heeft kunnen werken.

De talloze drogredenen en trucs, waarmee de heer Verwoerd en zijn ambtenaren 
de Duitsers bij de neus namen, vormden tevens een integrerend deel der onderhande
lingen, vooral in de eerste jaren. Het is onmogelijk al deze handigheidjes achteraf te 
reconstrueren, wij zullen er in de komende hoofdstukken nog enkele kunnen noemen, 
de meeste echter niet meer. Zij hadden voornamelijk betrekking op de ruime marges 
der begrotingen; omtrent de grote lijnen was natuurlijk geen misverstand mogelijk. 
M aar de vele kleine successen op dit gebied behaald, waren daarom van niet minder 
belang. De Referenten lieten sommige van deze trucs oogluikend toe, het was hun 
immers allang goed als Berlijn er geen erg in had en zij dus voor vervanging en het 
Oostfront gespaard bleven. Andere hebben zij nooit doorzien.

De versterking van de Duitse greep op de Nederlandse economie die in de winter 
1942-1943 plaats had en die o.m. tot uiting kwam in de benoeming van een Bevoll
machtigte en de bevolen Angleichung aan de Duitse voorschriften, had ook op het 
karakter van de onderhandelingen grote invloed. Vóór 1943 onderhandelde het RHL 
als een betrekkelijk autonome instelling met een eigen stelsel van controle- en distri- 
butiemaatregelen, die voor een groot deel zo waren opgesteld, dat het toezicht van de 
Referent niet erg veel te betekenen had en ruime marges overbleven voor allerlei ver
borgen doeleinden. In 1943 veranderde dit grotendeels, de marges verdwenen meer en 
meer, de invoering der Duitse voorschriften maakte het onmogelijk, de bezetters op 
grote schaal om de tuin te leiden. Het RHL kon nog slechts als rem fungeren, maar 
slechts zelden meer zelfstandig optreden. Wel gelukte het regelmatig de Reichsstelle 
en de Gemeinschaft (Gemeinheit zeiden de vertegenwoordigers der Reichsstelle) tegen 
elkaar uit te spelen en daardoor weer enig voordeel te behalen.

Bij het contact met de Duitsers en de pogingen tot sabotage van hun eisen bestond 
er op het RHL een zekere taakverdeling.

De directie voerde de onderhandelingen over de grote lijn, zij trachtte de verhou
ding tussen het Nederlandse en het Duitse aandeel in de productie zo gunstig mogelijk 
te doen vaststellen, de import te bevorderen etc. Het was daarbij de taak der afdelin
gen, door cijfermateriaal, technische adviezen etc. de directie te ondersteunen en 
deze gegevens zo naar voren te brengen, dat zij in het spel der directie pasten. In het 
dagelijks leven van het RHL hadden de afdelingen een vrij grote zelfstandigheid. Op 
eigen verantwoordelijkheid hebben zij vele zaken bevorderd, die niet met de Duitse 
wensen klopten. Het was dan ook regel dat de afzonderlijke afdelingen geen cijfers 
rechtstreeks aan de Bevollmachtigte verschaften. Deze moesten via de Afdeling 
Planning en Statistiek lopen, waar ze voor Duits gebruik werden bijgewerkt en met
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het algemene beleidsbeeld in overeenstemming gebracht.1 Op deze wijze werden het 
doorsturen van zg. ’afvallen’ naar de handel, de transacties in de ’marge’ etc. ge
camoufleerd.

In het algemeen was de neiging bij de afdelingen om op deze wijze de export te be
nadelen bijzonder groot, zoals straks meermalen zal blijken. De directie moest zelfs 
wel eens ingrijpen als het naar haar mening te gevaarlijk werd, en de afdelingschefs 
opdracht geven iets voorzichtiger of soepeler te zijn. M aar de heer Verwoerd liet -  als 
hij dat met het oog op de grote lijn van zijn beleid even mogelijk achtte -  de afdelingen 
rustig hun gang gaan.

’D at m otje  mij niet vragen’ was zijn stereotype antwoord aan chefs, die hem over 
dergelijke quaesties kwamen spreken. Wie niets weet, hoeft immers niets te verant
woorden. De heer Verwoerd kon, als er iets verkeerd liep, spreken van een ’betreurens- 
waardige vergissing’ en zo trachten de zaak te redden.

De technische adviseurs van het RHL tenslotte, hadden in dit geheel nog een eigen 
taak. Zij waren degenen, die de vaak niet al te deskundige Referenten met technische 
argumenten aan boord moesten komen. Vooral als zij, zoals meermalen het geval was, 
er in slaagden het vertrouwen van de Referent te winnen, behaalden zij daarmee vaak 
merkwaardige successen.

1 M ededeling van de heer G. Fafié, voorm alig hoofd der Afd. Leder van RH L. D e  heer F. deelde 
tevens mede, dat de grootste rampen hadden kunnen ontstaan, als de Duitsers kennis hadden 
gekregen van de juiste cijfers speciaal van zijn afdeling, waar bijv. voorraden en verbruik ge
woonlijk al heel slecht met elkaar in  overeenstemming waren.



HOOFDSTUK VII

DE NEUTRALITEITSPERIODE

§ 1. OVERZICHT

In de geschiedenis van het economisch leven van Nederland tijdens de tweede 
wereldoorlog neemt de korte periode van September 1939 tot Mei 1940 een aparte 
plaats in. In deze acht maanden ondervond Nederland weliswaar intensief de gevolgen 
van de economische oorlogvoering, maar de overheid kon nog zelfstandig haar be
slissingen nemen en de moeilijkheden, die men ondervond, waren ook van geheel 
andere aard dan tijdens de bezetting.

Een vérgaand ingrijpen der overheid in het economisch leven was nog niet aan de 
orde, zeker niet in de lederindustrie. Haar bemoeiingen hadden in de eerste plaats de 
strekking de voorziening van leger en bevolking te waarborgen en voorts de normale 
industriële en handelsbedrijvigheid op gang te houden en te beschermen tegen de 
overal rijzende gevaren, een bescherming die in het algemeen gaarne werd aanvaard, 
daar zij een afwenteling van risico betekende. Slechts op enkele terreinen werd distri
butie van grondstoffen ingevoerd en in het algemeen beperkten de juist opgerichte 
Rijksbureaux zich tot het nauwlettend volgen van de voorraadposities, het bevorde
ren van de oplossing van handelsmoeilijkheden, stimuleren van de invoer etc.

Uiteraard bestond op elk terrein de neiging om de uitvoer van belangrijke goede
ren tegen te gaan en -  voorzover daartoe middelen aanwezig waren -  voorraden van 
grondstoffen te vergroten of aan te leggen, een streven, dat ook reeds vóór het uit
breken van de oorlog had bestaan en door de Kernbureaux was bevorderd. De voor
naamste hinderpaal, die aan de voortgang van normale en extra-bevoorrading 
in de weg stond was de Britse blokkade. Zowel de overweging, dat voorraden in 
Nederland in Duitse handen zouden kunnen vallen bij een mogelijke bezetting, als 
de vrees voor doorvoer naar Duitsland van naar het neutrale Nederland bevrachte 
waren, brachten de Britse regering er toe vrijwel alle enigszins belangrijke goederen 
op een contrabande-lijst te plaatsen. Deze goederen werden slechts doorgelaten, nadat 
vérgaande garantieverklaringen omtrent de bestemming afgegeven waren. Het zou 
te ver voeren, hier alle moeilijkheden niet slechts voor de bevoorrading van Nederland, 
maar ook voor de handhaving van onze neutrale positie te bespreken. Langdurige 
onderhandelingen zowel in Londen en Parijs als in Berlijn waren nodig, voordat er 
een zekere overeenstemming was bereikt t.a.v. onze invoer en bovendien de oorlog
voerende partijen beide enigszins voldaan waren over de door Nederland ingenomen 
houding. Pas begin April 1940 werd een agreement met Groot-Brittannië bereikt, 
waarin een vaste procedure voor de invoer werd vastgelegd.

De lange duur der besprekingen maakte, dat de inmiddels ingestelde Algemene 
Nederlandse Invoer Centrale (ANIC) slechts langzaam op gang kon komen. De be
doeling was de importeurs in de gelegenheid te stellen hun waren aan deze instelling
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te consigneren, die tegenover de Engelsen garant bleef voor de binnenlandse bestem
ming. D oordat de ANIC pas in April 1940 op volle kracht kon gaan werken, was het 
in de herfst van 1939 noodzakelijk, bepaalde onmisbare grondstoffen als ’regerings- 
goederen’ in te voeren. Particuliere importen waren nl. volstrekt afhankelijk van de 
Engelsen, die betrekkelijk willekeurig bepaalde goederen wekenlang ophielden of ze 
zelfs in Engeland lieten uitladen.

In de sector van het RHL deden deze algemene moeilijkheden zich bijzonder 
duidelijk voor. De Nederlandse lederindustrie was immers voor een zeer groot deel 
ingesteld op -  om niet te zeggen afhankelijk van -  invoer van overzee. Looistoffen 
werden voor meer dan 80 % van overzee ingevoerd, de gebruikte huiden waren voor 
een groot deel afkomstig uit Amerika of Nederlands-Indië, de schapevellen voor de 
zeemleder- en voeringleder-fabrieken kwamen voor een hoog percentage uit Australië 
en Nieuw Zeeland en werden pas hier afgebloot. Daarentegen werden de in Neder
land zelf geproduceerde runderhuiden voor een groot deel uitgevoerd ter verwerking 
elders.

Om de verschillende moeilijkheden het hoofd te bieden werden de in Hoofdstuk I 
beschreven maatregelen, die het Kernbureau beraamd had, ten uitvoer gelegd door 
het RHL.

Eén maatregel was reeds vóór de oprichting van het RHL afgekondigd, nl. het 
uitvoerverbod voor huiden, leder, looistoffen en lederen schoeisel, dat op 23 Augustus 
1939, tegelijk met tal van andere uitvoerverboden werd bekend gemaakt.

De onderhandelingen om de import te bevorderen vergden veel tijd en hadden 
tenslotte maar weinig resultaat, de blokkade was bijzonder streng, of, met een citaat 
van de heer Verwoerd: ’ze begonnen in 1940, waar ze in 1918 waren opgehouden’.

Een beschrijving van de besprekingen tussen de Nederlandse regering en de oorlog
voerende mogendheden valt echter buiten het kader van dit geschrift.

Zoals reeds in Hoofdstuk I werd geconstateerd, was in September 1939 de looi
stoffenpositie moeilijk, hetgeen zij gedurende de acht maanden neutraliteit gebleven is. 
Looistof was dan ook het eerste artikel, dat door het RHL gedistribueerd werd en 
wel onmiddellijk van begin September 1939 af. Spoedig daarna begon het RHL ook 
met de inkopen van looistoffen op de internationale markt, nadat was gebleken, dat 
bij de inkoop door de handel tal van moeilijkheden ontstonden en een voldoende be
voorrading onvoldoende gewaarborgd was.

Ook de andere hoofdgrondstof voor de lederindustrie: huiden, werd na het uit
komen van de Huidenbeschikking 1939 nr 1 1, onder controle van het RHL gebracht, 
een volledige distributie werd echter niet ingevoerd. Vooral met het oog op de wol- 
situatie werd voor het artikel schapevellen een monopolie bij het RHL ingesteld, dat 
de gehele oorlog door zou blijven bestaan. Voor looistoffen en huiden werd tevens 
een maandelijkse verantwoordingsplicht bij het RHL ingevoerd.

1 Beschikking nr 48887 d.d. 1-9-39 van de Minister van Econom ische Zaken -  Ned. Stcrt. d.d. 
1-9-39 nr 171 B, opnieuw vastgesteld bij beschikking van 21-10-39 nr 55666 N , Ned. Stcrt. d.d. 
23-10-39 nr 207.
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Op 17 October 1939 volgde een derde Ministeriële beschikking 1, die ook leder 
tot distributiegoed verklaarde. Voorlopig bleven de in deze beschikking neergelegde 
bevoegdheden van het RHL echter ongebruikt.

Het Rijksbureau bepaalde zich dus tot het aanvoeren, controleren en gedeeltelijk 
distribueren van de voornaamste grondstoffen: de handel in leder en de schoen
industrie bleven nog geheel vrij; van distributie voor de consumenten was nog geen 
sprake.

Er heerste in deze eerste oorlogsmaanden een grote bedrijvigheid in de leder- en 
schoenindustrie, die voor een belangrijk deel het gevolg was van de grote militaire 
opdrachten door de Centrale Magazijnen van het Nederlandse leger bij de industrie 
geplaatst. Dit blijkt o.a. uit het verbruik van plantaardige looistoffen, dat in 1939 
5424 tonnen uniteiten 2 bedroeg tegen in 1938 4363 tonnen uniteiten 3.

§ 2. LOOISTOFFEN

D o o r  de o p  28 A ugustus 1939 gegeven L ooistoffenbeschikk ingen 1939 nr 1, d ie lo o i
stoffen to t d istributiegoed verklaarden, w as het R H L  in de gelegenheid gesteld , regelend op  
te  treden bij de handel in  lo o isto ffen  en  het gebruik daarvan in de lederindustrie.

In  de eerste p laats w erden alle  handelaars en  verbruikers v e rp lic h t4 zich  te doen  in 
schrijven bij R H L ; in  de tw eede p laats werd een  m aandelijkse verantw oordingsp licht van  de  
voorraden  opgelegd , v o o r  het eerst per 1 Septem ber, in  te zenden binnen een w eek , en  voorts  
werd, zoa ls reeds in H oofd stu k  III beschreven is, de aflevering van loo istoffen  aan de in 
dustrie gecontroleerd d o o r  m iddel van  een  algem een vervoerverbod v o o r  loo istoffen , w aar
van do o r  het R H L  dispensatie k o n  w orden  verleend.

D eze  regeling stelde het R H L  in staat om  het verloop  der voorraden  regelm atig te volgen  
en  alleen aan  die lederfabrieken lo o is to f  to e  te w ijzen, waar de voorraadpositie  onvold oen de  
was. R eed s na de eerste drie weken van Septem ber waren de genoem de soorten  van onder
nem ingen ingeschreven en  w as het toew ijzingssysteem  in w erking getreden. D e  belangrijkste  
m oeilijkheden v o o r  de loo istoffen  voorzien ing waren hierm ee echter n o g  niet opgelost, al was 
de pas afgesneden aan m ogelijke pogingen  van kapitaalkrachtige ondernem ingen o m  een  
onevenredig  deel der handelsvoorraden te bem achtigen.

D e ze  voornaam ste m oeilijkheden vindt m en opgesom d in tw ee brieven 5 d.d. 18 Septem 
ber 1939 van  de D irecteur, gericht aan het M inisterie van E conom ische Z aken. D aarin  
klaagde de heer V erw oerd er in de eerste plaats over, dat de bevoegdheden , die hij bezat, 
hem  niet toestond en  a ctie f in  het distributieproces in  te grijpen. Hij k on  w el bepaalde trans
acties verbieden, m aar n iet bew erkstelligen , dat een  bepaalde partij loo istoffen  terecht kw am

1 Beschikking nr 58841 d.d. 17-10-39, Ned. Stcrt. d.d. 17-10-39 nr 203 gewijzigd bij Beschikking
nr 72384 N  d.d. 14-12-39, Ned. Stcrt. d.d. 14-12-39, nr 245. Een algemene dispensatie volgde op  
15-12-39 (nr 72383 N , Ned. Stcrt. d.d. 15/16-12-39, nr 246). 2 D e rekeneenheid voor plant
aardige looistoffen is de (ton o f  kg)-uniteit. Volgens bepaalde methoden (de schud- o f  de fïlter-
m ethode) wordt het gehalte van de gebruikte looimaterialen aan 'zuivere loo isto f’ bepaald. Het
totale gewicht van een partij looimateriaal, vermenigvuldigd met de gevonden gehalte-factor 
geeft de hoeveelheid uniteiten. In het Duits wordt gesproken van 'kg Reingerbstoff'. 3 Cijfers 
van het RH L, aangehaald door R. Michel in Economische Landsverdediging. Zij lijken schrijver 
dezes wat aan de lage kant. 4 Persbericht, gereedgemaakt in de vergadering van de Commissie 
van Bijstand en verschenen in de bladen van 2 o f  3 September 1939. (C.A.B. en RHL-m ap  
’Kernbureau’). 5 Brief nr 1995 en een brief van dezelfde datum aan dr Hirschfeld persoonlijk. 
(C.A.B. A  10/1-4).



LOOISTOFFEN 83

bij een  fabriek, die daaraan speciale behoefte had, bijv. v o o r  een  defensie-opdracht. In dit 
gebrek aan bevoegdheden zo u  slechts kunnen w orden voorzien  door  hem  te m achtigen  
distributiegoederen te vorderen, te kop en  en te verkopen. D e  tw eede m oeilijkheid was, dat 
d o o r  de chaotische verhoudingen o p  de in ternationale m arkt de prijzen, w aarvoor lo o i
stoffen  w erden aangekocht, zozeer u iteen gingen lopen , dat in het belang van een regelm atige  
distributie en een billijke verdeling van de r isico’s prijsegalisatie dringend n od ig  werd. D eze  
prijsegalisatie zo u  alleen do o r  het R H L  kunnen w orden bew erkstelligd. In een  privé-brief 
aan  dr H irschfeld  voegd e  de heer V erw oerd hier n o g  aan to e , dat n iet slechts de distributie  
dreigde te  m islukken, m aar dat bij het vigerende systeem  o o k  n iet de zo  noodzakelijke  
m axim ale bevoorrading bereikt werd, d oordat vele im porteurs n iet w ilden kopen , om dat  
het R H L  natuurlijk n iet k o n  garanderen, dat ze  de aangekochte  loo istoffen  in  eigen bedrijf 
zouden  m ogen  verwerken o f  aan bepaalde afnem ers doorverkopen.

D e ze  m oeilijkheden nam en n o g  toe , terwijl de voorraden van 2500 ton  un. per 1 Septem 
ber to t 2250 ton  un. per 1 O ctober daalden bij een  m aandverbruik van 750 ton  un. Op  
12 O ctober 1 verzocht daarom  de C om m issie van  B ijstand aan de M inister, het R H L  te  
m achtigen actie f in  te grijpen op  de looistoffenm arkt. D e  m otivering van  het verzoek  was 
uiteraard grotendeels een  herhaling van hetgeen  zoju ist werd aangehaald  u it de brief van  de  
heer V erw oerd, w aaraan n o g  w erd toegevoegd , dat de verschepingsrisico’s v o o r  de handel, 
die vrijw el u itslu itend o p  com m issiebasis w erkte, n iet m eer te dragen waren, en  o o k  de d o o r  
de distributie geschapen onzekerheid  over de m ogelijkheid  van  directe d oorverk oop  de  
handel v o o r  ondraaglijke financiële lasten stelde. D aarnaast w erd n o g  gew ezen o p  de v o o r 
delen van een gecentraliseerde im port bij een  zo  sterk gekartelliseerd artikel als looistoffen : 
m en zou  lagere prijzen kunnen bedingen. T enslotte  w erd gevraagd, aan h et R H L  een  crediet 
van f  500 000 ter beschikking te stellen v o o r  aank oop  van  loo istoffen . N a  enig overleg 2, 
waarbij n o g  een rol speelde, dat d o o r  de bestaande toestand  de k leine, m inder kap itaal
krachtige looierijen  in  hu n  bestaan bedreigd w erden, w erd o p  17 N ovem b er 1939 d oor de 
M inister van E conom ische Z aken aan  de D irecteur van het R ijksbureau m achtig ing verleend  
to t vordering van loo isto ffen  en voorts aan het R H L  een crediet van  f  500 000 v o o r  aank oop  
van loo isto ffen  toegestaan 3.

A an  het R H L  w as echter geen m o n op o lie  v oor  loo istoffen aanvoer gegeven. H et lag  in 
de bedoeling, en bij de credietverlening w erd dit uitdrukkelijk gestipuleerd, dat de particuliere  
handel zoveel m ogelijk ingeschakeld  zo u  blijven 4. In de periode to t M ei 1940 hebben handel 
en  R H L  dan o o k  naast elkaar gewerkt.

D e  reeds genoem de bem oeilijk ing van  de aanvoer do o r  de Britse b lokkade deed zich  
t.a .v . de loo istoffen im p ort n iet slechts gevoelen  tijdens het transport, do o r  het aanhouden  
van  verscheepte ladingen, m aar reeds bij de aank oop . D e  verk oop  van  h et veel gebruikte  
Z uid-A m erikaanse quebracho-extract w as geheel in  handen van  de F oresta l Land, T im ber  
and R ailw ays C o. L td ., die onder Britse controle stond . H ierdoor had  het Britse M inistry o f  
E conom ic  W arfare het in  de hand, de N ederlandse aankopen van  quebracho w illekeurig vast te 
stellen. E n al sp oed ig  bleek, dat de E ngelsen n iet van zins waren een groter bevoorrading dan  
v o o r  ca. drie m aanden to e  te  staan. H et b leek zelfs, dat deze behoefte  aan Britse zijde reeds 
vrij nauw keurig was bepaald  5. B ovendien  werd, toen  het R H L  begin N ovem b er in  onder- 
handeling trad, door  F oresta l een  verklaring gevraagd betreffende de b estem m ing van de lo o i

1 Brief d.d. 12-10-39, weergevend de resultaten van de vergadering der Commissie op 27-9-39. 
(C.A.B. A  10/1-4). 2 Als eerste maatregel had het Ministerie het R H L reeds op 30 September
gemachtigd van een partij van 500 ton, die voor een bepaalde looierij in entrepot lag, 400 ton  
aan te kopen ter verdeling onder slechter bevoorrade looiers (nr 54726 N /JA  -  C.A.B. A  10/1-4).
3 C.A.B. A  10/1-4. Het crediet werd op 7-3-40 verhoogd tot f  750 000, waarbij ook  het roulerend 
karakter ervan werd gestipuleerd. 4 Zie ook  notulen Commissie van Bijstand d.d. 8-11-39.
(C.A.B. RHL-m ap Kernbureau). 5 Mededeling L. F. Verwoerd. Zie voorts: W. N . M edlicott:
The Econom ic Blockade, London 1952, I., pag. 677.
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stoffen, d ie bijzonder ver ging. D e ze  verklaring w erd niet ondertekend, d och  er werd besloten  
de goederen als regeringsgoed te verzenden, waarbij eventuele m oeilijkheden bij aanhoud ing  
d o o r  de N ederlandse R egering m et de Britse autoriteiten  zouden  m oeten  w orden besproken. 
In  D ecem ber gelukte het, v o o r  de behoefte  van ca. een h a lf  jaar contracten a f  te sluiten m et 
F orestal, verdere orders w erden echter daarna niet m eer geaccepteerd, terwijl de gecontrac
teerde leveranties uiteraard slechts traag binnenkw am en 1. Zij ondervonden echter geen  
bijzondere hinder van de Britse b lok kade onderw eg. In totaal k o ch t het R H L  ca. 3500 ton.

In  Februari 1940 k o n  h et R H L  v o o r  het eerst loo istoffen  tegen eenheidsprijs aan de 
industrie aanbieden 2. V an de afnem ers werd in  verband m et de garantie aan  de E ngelsen  
een  verklaring geëist, dat zij zich  aan de door  het R H L  te stellen regels zouden  houden.

D o o r  deze m aatregelen w as het R H L  er in  geslaagd, de aanvoer van loo istoffen  gaande  
te houden , zo d a t aan  de verh oogde vraag k o n  w orden  voldaan; o o k  w as een zeer nuttige  
prijsegalisatie bereikt. D e  B ritse b lok kade verhinderde echter, dat er voorraden van enig  
belang w erden gevorm d en  zo  w as dan o o k  op  10 M ei 1940 de voorraadpositie  w einig  beter  
dan o p  1 Septem ber 1939.

In  Januari 1940 begon  het R H L  zijn activiteit o o k  uit te strekken naar het tw eede belang
rijke loo im idd el: chroom zou ten . Er w erd een eerste enquête naar de voorraden gehouden  
in  sam enw erking m et het R ijksbureau v o o r  C hem ische Producten. N a a st de Lederindustrie  
verbruikt nl. o o k  de droge verfstof-industrie aanzienlijke hoeveelheden  chroom zou ten . In
1939 bedroeg het jaarverbruik vo o r  de lederindustrie en v oor  andere doeleinden  tezam en  
ca. 800 to n , w aarvan de beide groepen van  verwerkers ongeveer de helft v o o r  hun  rekening  
nam en. D e  voorraad  w as in  het voorjaar van 1940 ca. 400 to n  groot, w aarvan 250 ton  bij de  
looierijen. H et R H L  stelde aan het R C P  voor , gezam enlijk to t aan k oop  van  een voorraad  
over te  gaan, daar de norm ale aanvoer o .m . u it R usland , D u itslan d , B elgië en  E ngeland door  
de oorlogsom stand igh ed en  vrijwel vo lkom en  stagneerde en alleen in A m erika w ellicht n o g  
iets te  k op en  zo u  zijn. H et R C P  ston d  hier aanvankelijk afw ijzend tegenover en  w ilde in k o o p  
aan de handel overlaten. T enslotte  werd einde Februari een  contract m et een firma in de  
V erenigde Staten  to t stand gebracht, waarbij h e t R H L  de levering van 500 ton  in  tien  
m aandelijkse h oeveelheden  overeenkw am . In A pril werd n o g  een tw eede contract gesloten  
v o o r  500 ton . D o o r  het u itbreken van de oor lo g  w as echter h et effect van deze beide contracten  
w el zeer gering en  leverde de ch room positie  later al vrij spoed ig  m oeilijkheden op  3.

§ 3 . HUIDEN

O p 1 Septem ber 1939 verscheen de H uidenbesch ikking 1939 nr 1 in  de Staatscourant, waarbij 
huiden  to t  distributiegoed w erden verklaard, terwijl verhandeling en  bew erking van huiden  
aan  een vergunning van  de directeur van het R H L  w erden gebonden . M en achtte het echter  
n o g  n ie t nood zak elijk  een  distributieregeling v o o r  hu iden in  te  stellen  en  h et R H L  bepaalde  
zich  to t het invoeren  van  een  systeem , w aardoor de handel in  hu iden en  de ontw ikkeling  
van  de voorraad positie  onder contro le  kw am en. In  een persbericht w erd bekend gem aakt, 
dat a lle  handelaars en agenten in  huiden alsm ede de vellenbloters 4 zich  dienden te laten  
inschrijven. A an  de ingeschrevenen w erd een algem ene v erg u n n in g 5 verleend to t het ver
kop en  resp. kop en  van  huiden en  vellen  onder tw ee voorw aarden:
1. verk oop  alleen aan bij h e t R H L  ingeschrevenen;
2. k o o p  en  verk oop  alleen  in  het kader van een  norm ale bedrijfsvoering.

1 N otu len  Commissie van Bijstand -  C.A.B. RH L, map 'Kernbureau’. 2 Brief-circulaire nr
11636 d.d. 13-2-40. C.A.B. RHL-circulaires. 3 Circulaire model 88 (C.A.B. RHL-circulaires).
Brief d.d. 27-4-40 van het Ministerie aan R H L (C.A.B. A  10/1-4). 4 Onder het bloten van vellen
wordt verstaan het verwijderen van de wol van schapevellen. In het algemeen werden in Nederland
schapevellen met de wol ingevoerd en vervolgens hier afgebloot. 5 M odel 22. (C.A.B. RH L- 
circulaires.)
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V oorts werd o o k  hier een  m aandelijkse verantw oordingsp licht ingevoerd.
V o o r  alle soorten  van  huiden, m et u itzondering van  schapevellen, b leef deze eenvoudige  

regeling to t 10 M ei 1940 bestaan.
V anzelfsprekend on tsto n d  do o r  h et uitbreken van  de o o r lo g  o p  de binnenlandse huiden- 

m arkt enige opw inding. In Septem ber en  O ctober 1939 w as de k o o p lu st groter dan norm aal 
en  de prijzen bew ogen  z ich  d ientengevolge in  stijgende lijn. D e  V ereniging van  N ederlandse  
H uidenhandelaren p leegde overleg m et h et R H L  om  een  ontw ikkeling als t.a .v . de schape
vellen  noodzakelijk  w as gebleken, n.1. een  overh eidsm onopolie, te  voorkom en  en  to ch  enige  
orde te  scheppen. D e  heer V erw oerd nam  bij deze besprekingen het in itia tief to t een  vrij
w illige regeling, die de gezochte  rust z o u  brengen. A ls  resultaat van  dit overleg werd o p  
6 N o vem b er 1939 een  contract getekend, w aaraan de voornaam ste huidenhandelaren deel
nam en. H ierin  w erd overeengekom en, dat m en zich  bij de in k o o p  van verse N ederlandse  
huiden  zo u  h ou den  aan  de status-quo van  28 A ugustus 1939, d .w .z. m en  verbond z ich  alleen  
in  te k op en  bij bestaande relaties in  de verhoudingen die in  h et tijdperk onm iddellijk  v o oraf
gaande aan  1 Septem ber 1939 bestaan  hadden. E enzelfde regeling go ld  v o o r  de verkoop , 
die verhoudingsgew ijze gebond en  w erd aan de verk oop  in  de ’basisjaren’ 1937-1939. E en  
’C om m issie van v ijf’, bestaande u it h et bestuur der vereniging en  tw ee andere handelaren, 
w erd belast m et het toezich t o p  de u itvoering der regeling en  m et de beslechting van  ge
schillen.

E en geregelde prijsvorm ing w erd verkregen, d oordat de ondertekenaars van  het contract 
z ich  verbonden, de m axim um prijzen aan  te  h ou den  die w ekelijks d o o r  een  Prijzencom m issie  
zou d en  w orden  vastgesteld . D eze  prijzencom m issie, vo lgen s h et contract sam engesteld u it 
vertegenw oordigers van zeven van de belangrijkste huidenfirm a’s, vergaderde voortaan  des 
M aandags en  m aakte de d o o r  haar vastgestelde m axim um -prijzen per circulaire bekend. 
In  h et contract w as vastgelegd , dat v o o r  een  beslissing 5 van  de 7 stem m en noodzakelijk  
w aren, terwijl rekening diende te w orden  gehoud en  m et de vraag en de behoefte. Zij d ie zich  
n ie t aan  de overeenkom st h ielden , o f  buitenstaanders die haar behoorlijke w erking ver
hinderden, kon den  vo lgen s het contract o p  een ’zw arte lijst’ geplaatst worden. M et dergelijke 
firm a’s w as h et de contractanten  verboden  zaken te doen. T enslotte  bevatte h et contract een  
boete-clausu le. A a n  de directeur van  het R H L , d ie het contract m ede ondertekende, werd  
de bevoegdheid  voorbehoud en , h et gehele contract zo n o d ig  te  n iet te  doen.

D e  voorraadpositie  van  geïm porteerde huiden, de voornaam ste g ro n d sto f der leder
industrie, w as bij het u itbreken van  de o o r lo g  n iet bepaald  zorgw ekkend. D e  verdere aanvoer  
ond ervond echter onm iddellijk  m oeilijkheden do o r  de Britse b lokkade. T och  w erden in de  
herfst van  1939 vele hu iden doorgelaten . Im porteurs legden  verklaringen a f  tegenover het  
R H L , dat zij zich  aan de do o r  d it bureau uitgevaardigde regels zouden  hou den , w aarm ee de  
G eallieerden in  vele gevallen genoegen  nam en. Som s w erden echter toch  huiden in E ngeland  
uitgeladen en achtergehouden, waarbij w erd verklaard, dat deze pas zouden  vrijkom en, 
ind ien  m et de N ederlandse regering een algem ene overeenstem m ing w as bereikt. In Januari
1940 w erden de m oeilijkheden groter. O ndanks navicert, A N IC -verk laring etc. w erden o p 
n ieuw  grote  partijen in  de D ow ns  vastgehouden  en  bleven daar liggen. V an Britse zijde werd  
te kennen  gegeven, dat de voorraden  in N ederlan d  gro o t genoeg  waren. D eze  gestrande  
partijen hu iden  behoorden  vo o r  een  n iet onbelangrijk deel aan  de R egering. H et R H L  had  nl. 
een belangrijke partij Indische huiden gekocht d ie w aren aangeboden d o o r  het N ed . Indische  
G ouvernem ent. D e ze  hu iden  w erden do o r  de N ederlandse A kkerbouw centrale geïm porteerd  
en  do o r  h et R H L  opgeslagen  en verkocht. In  totaa l w erden op  deze w ijze 31 400  huiden uit 
Java geïm porteerd, to t een  w aarde van  circa f  185 000 1. H et R H L  beperkte zijn zorgen  
echter n iet to t deze partijen, d och  trachtte zovee l m ogelijk  h et vrijgeven van alle  onderw eg

1 Rapport accountantsdienst Ministerie van Econom ische Zaken 1943 betreffende handels
transacties der Rbx en correspondentie uit 1939. (C.A.B. A  10/1-4A).



8 6 DE NEUTRALITEITSPERIODE

aangehouden  zendingen te bevorderen. O m  ter zake georiënteerd te zijn, werd in  O ctober  
reeds een  enquête naar partijen in  het bu itenland gehouden  en in  Januari werd aan de 
handel opgedragen, alle aank open  in h et bu itenland onm iddellijk  aan R H L  te m elden en  
dit vervolgens o p  de h o o g te  te h ou den  van verlading, m oeilijkheden onderw eg en  a a n k o m st1.

H et lag in  de bedoelin g  der R egering, dat de op  deze w ijze d o o r  het R H L  en  andere  
R ijksbureaux verzam elde gegevens gebruikt zouden  w orden  bij onderhandelingen , die haar 
vertegenw oordigers te L ond en  voerden . H et R H L  zo u  dus z e lf  t.a .v . h e t vrijm aken der  
partijen geen taak hebben . T o en  de onderhandelingen o p  h o o g  niveau, ond ank s de bezorgde  
brieven die de heer V erw oerd en  de C om m issie van Bijstand aan de M inister richtten, n iet 
opsch oten  en de schepen in  de D ow ns bleven liggen, w ist h et R ijksbureau z ich zelf te helpen. 
H et lid  der C om m issie  van B ijstand, de heer H . K aufm ann , vertrok nl. v o o r  zaken naar  
A m erika v ia  L onden . Hij w erd do o r  de heer V erw oerd voorzien  van een  bijzonder indruk
w ekkende in troductiebrief en  w ist te bereiken, w at o p  h o o g  niveau n o g  n iet gelukt was: 
de hu iden  kw am en vrij 2, n o g  ju ist op  tijd.

O ok de h andel in  b innenlandse h u iden  ondervond grote m oeilijkheden. H et afgekond igde  
uitvoerverbod m aakte, dat zich  langzam erhand grote onverkoopbare partijen opstapelden , 
die zw are eisen  stelden aan de financiële draagkracht van  de handel. H oew el in  M aart 1940 
een  behoorlijk  contingent van  enige tienduizenden huiden per m aand v o o r  export naar  
som m ige 'betrouw bare’ neutralen 3 w erd vrijgegeven, b leven er toch  grote  voorraden , die 
m et de geïm porteerde exotisch e hu iden  de hu idenpositie  bij de D u itse  inval zeer gunstig  
m aakten *.

§ 4 . HET SCHAPEVELLEN-MONOPOLIE

O nder de huiden en  vellen  nem en de schapevellen  een  bijzondere p o sitie  in , doordat zij in  
de eerste p laats van  belang zijn v o o r  de w olindustrie. D e  w aarde van h et a fgeb lote vel is 
slechts gering. Bij h e t uitbreken van de o o r lo g  w erden schapevellen  een  speculatie-artikel, 
w elks enorm e prijsstijging al sp oed ig  to t straf ingrijpen n oop te . In A ugustus 1939 bedroeg  
de gem iddelde prijs per vel f  2 ,25. O p 2  Septem ber w erd f  3 ,50 geboden, o p  12 Septem ber  
f  4 ,— , o p  25 Septem ber reeds f  4 ,30  5. B ovendien  dreigde d o o r  grote defensie-orders de  
civ iele w o lvoorzien ing  spaak te lopen .

T eneinde aan deze ontw ikkeling paal en perk te stellen  w erd een  m o n o p o lie  vo o r  de 
aan k oop  van schapevellen  bij het R H L  ingesteld . D it  geschiedde in nauw  overleg m et het 
R ijksbureau v o o r  W ol en L om pen en  binnen het kader van  de vordering van  alle voorraden  
b lo o t- en  scheerw ol do o r  d it bureau. D e  heer V erw oerd m aakte hierbij gebruik van  zijn 
ervaring u it de oor lo g  van  1914-1918, to en  eveneens een  m o n o p o lie  had  bestaan.

D e  aan  de hu idenhandelaren verleende algem ene vergunning werd ingetrokken t.a .v . 
schapevellen  6 en  slechts g eo o rlo o fd  b leef de verk oop  do o r  slachters aan opkopers o f  hande
laren. D e  handelaar w erd de verplichting opgelegd  de op  deze wijze on tvangen  huiden  
binnen 7 dagen a f  te leveren o p  een der d oor h et R H L  aangew ezen ontvangstp laatsen  ge

1 Circulaires m odel 34 d.d. 3-10-39 en model 91 d.d. 15-1-40. (C.A.B. RHL-circulaires).
2 N otulen Commissie van Bijstand. (C.A.B. RHL-m ap Kernbureau). Verklaring L. F. Verwoerd.
3 Onder 'betrouwbare' neutralen werden verstaan neutralen, die met Engeland een war trade
agreement hadden afgesloten en dus niet door her-export naar Duitsland ons land aan het gevaar
zouden blootstellen van Britse represailles jegens onze invoer. O ok aan de betrouwbaarheid der
Nederlandse exporteurs m oest wel enige aandacht worden besteed. Bij bepaalde transacties naar 
Zweden verdwenen de zendingen bijv. wel eens naar Stettin. 4 N otulen Commissie van Bij
stand. (C.A.B. RH L-m ap Kernbureau). 5 Cijfers van RHL, geciteerd bij R. Michel, Econo
mische Landsverdediging, p. 32. 6 Circulaire m odel 51 d.d. 6-10-39. In feite begon het m ono
polie dus reeds op 7 October; van 7 tot 31 October konden de handelaren niet afleveren. (C.A.B. 
RHL-circulaires).
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vestigd  te A m sterdam , H illegersberg, H arlingen en  W inschoten. O p deze ontvangstp laatsen  
w erden de vellen  naar w olgew ich t en  kw aliteit in  een bepaalde k lasse  ingedeeld  en d o o r  het  
R H L  tegen taxatieprijs overgenom en. D it  bedrag w erd d oor h et R H L  aan de betrokken  
handelaar overgem aakt. D e  taxatieprijs h ing uiteraard a f van de k lasse w aarin het vel w as 
ingedeeld  en  van  de w olprijs, w aarvoor in  Septem ber f  1,60 per k ilo  w erd vastgesteld , rekening  
h ou dend  m et een  stijging van  de scheer wolprijs to t  f  1,20, hetgeen  go ed  gezien  bleek te zijn. 
G ebaseerd op  deze b lootw olprijs w erden regelm atig v o o r  versch illende klassen  van  vellen  
prijzen bepaald.

H et R H L  liet de overgenom en vellen  vervolgens in  lo o n  a fb lo ten  bij de verschillende  
vellenbloters naar verhouding van  hu n  om zet in  de jaren 1936-1939. V oorsh and s leverde dit 
geen bezwaar op , daar de bloterijen vo ld oen d e bezet waren m et ingevoerde vellen. B loten  
zonder vergunning w erd verboden. D e  w o l w erd verkocht aan het R ijksbureau v o o r  W ol 
en  L om pen, de b loten  aan  de zeem - en  voeringleerindustrie. V o o r  de b loten  w erd een prijs 
vastgesteld  van f  1,60 vo o r  vo lle  schapeb loten en  f  1,20 v o o r  vo lle  lam sbloten.

V oor de b loters en beheerders der ontvangstp laatsen , die het R H L  n iet ze lf in  beheer had, 
w erd de volgen de regeling getroffen: h et b lo o tlo o n  w erd uniform  o p  f0 ,6 5  vastgesteld , het 
beheerdersloon op  f  0 ,25 per vel. D e  beheerders waren belast m et het opslaan , zouten , ver
zenden en  adm inistreren der vellen, terwijl zij tevens aan de taxateur personeel ter beschikking  
dienden te stellen  vo o r  het sorteren der vellen. O m  deze regeling te kunnen  uitvoeren ontving  
h et R H L  van  het M inisterie een  m achtiging to t het vorderen van schapevellen, b lo ten  en  
b lo o tw o l to t een  bedrag van f  500 000, later verh oogd  to t f  750 000. D it  crediet is d o o r  R H L  
roulerend g e b r u ik t1.

D e  hier geschetste m onop olieregeling  is  to t 1945 blijven bestaan, m et enige w ijzigingen  
in  techniek en natuurlijk o o k  in  de betaalde prijzen. Zij heeft zeer vo ldaan  en leidde to t een  
zeer gew enste stabilisatie op  de w olm arkt.

Ter bescherm ing van deze regeling en  bem oeilijk ing van zw arte verkopen werd tevens 
een  vervoerverbod v oor  schapevellen  ingesteld  door  een  w ijziging van  de H u id en b esch ik k in g2. 
H iervan werd u itgezonderd het vervoer d o o r  de slachter naar een  ingeschreven handelaar, 
terwijl verder de ingeschreven handelaren een  algem ene dispensatie van  het vervoerverbod  
ontvingen. D it  verbod veroorzaakte grote m oeilijkheden. H et R H L  had  nl. to t op  dat ogen
blik  alleen de huidenhandelaren en agenten ingeschreven, d o ch  niet de honderden opkopers, 
die vaak  de hu idenhandel n iet eens a ls h oofd beroep  u itoefenden  en d ie in  de m eeste gevallen  
als interm ediair tussen slachter en  handelaar optraden. D o o r  de invoering van  het algem een  
vervoerverbod, w aarvan ingevolge artikel 9 van  de H uidenbesch ikking alleen  aan inge
schrevenen dispensatie k o n  w orden  verleend, w as in  fe ite  a lle  vervoer van opk oper naar 
handelaar onw ettig  gew orden. D e  Centrale Crisis C ontroled ienst en de politie , die destijds 
n o g  niet zoveel te doen  hadden m et onw ettig  vervoer van  distributiegoed als later, w ierpen  
zich  vo l anthousiasm e op  de onvrijw illige overtreders, hetgeen  to t grote verwarring leidde. 
O p de m arkten in Z w olle  en  Steenwijk w erden w are razzia’s gehouden  onder de opkopers, 
allerw ege vielen  bekeuringen en  tenslotte weigerden zelfs som m ige vervoersondernem ingen , 
bijv. de Eerste D ren tsche Stoom tram m aatschappij, schapevellen  ten  vervoer aan te nem en, 
gezien  de overlast die m en daarbij ondervond . T e Z w olle  intervenieerden de controleurs van  
h et R H L  bij de po litie  o m  de stagnatie zoveel m ogelijk  op  te heffen. Een definitieve op lossing  
k o n  echter alleen  gevonden  w orden  do o r  zo  spoed ig  m ogelijk  alle ca. 800 opkopers in  te 
schrijven, hetgeen o o k  in enkele w eken  gelukte, waarna de eerste en enige kinderziekte van  
h et m o n o p o lie  w as overw onnen  3.

In totaal werden in het se izoen  1939-1940 296 000 vellen  ingenom en.

1 Bekendmaking van het Ministerie van Econom ische Zaken, nr 60905 N , Ned. Staatscourant
d.d. 31 October 1939 nr 213. Verdere gegevens uit C .A.B. A  10/1-4. 2 Ned. Stcrt. van 23-10-39 
nr 207. Beschikking nr 55666 N  d.d. 21-10-39. Artikel 8 bevat het bedoelde verbod. 3 Intern
rapport RH L d.d. 8-4-40 (C.A.B. RHL-m ap Kernbureau).
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§ 5. DE LEDERINDUSTRIE

D e  m aatregelen do o r  het R H L  in de eerste oorlogsm aanden  t.a .v . de lederindustrie ge
nom en , w aren n o g  slechts van w einig  ingrijpende aard. Zij d ienden niet zozeer o m  de leder
industrie aan banden te leggen als w el om  volled ige contro le  op  de gedistribueerde grond
stoffen m ogelijk  te m aken en abnorm ale ontw ikkelingen te voorkom en . N ie t alleen de aan
k o o p , d o ch  o o k  de verwerking van loo istoffen  en  huiden w as daarom  ingevolge de afge- 
kon digde  beschikkingen aan een  vergunning gebonden . H iervoor werd een  zeer ruim e  
regeling ingevoerd.

O nm iddellijk bij de inschrijving in Septem ber 1939 werd aan alle lederfabrikanten een  
algem ene be- en verw erkingsvergunning verstrekt vo o r  loo istoffen  en  huiden 1, geld ig vo o r  
de laatste veertien dagen van Septem ber. E en soortgelijke vergunning werd daarna m aande
lijks opn ieu w  gegeven 2.

A an  deze algem ene vergunning werd slechts één  voorw aarde verbonden, nl. dat n iet m eer  
huiden en  loo istoffen  zouden  m ogen  w orden verwerkt in  de betrokken periode dan ge
m iddeld in  de laatste zes m aanden vó ó r  het inw erkingtreden van de looistoffenbeschikking. 
V oor bijzondere gevallen, bijv. m ilitaire opdrachten, reikte het R H L  speciale vergunningen  
uit.

Verdere m aatregelen werden n iet getroffen, de schoenindustrie b leef zelfs geheel vrij, 
daar haar voornaam ste grondstof, leder, n o g  niet aan een distributieregeling onderw orpen w as.

1 Formulier 26 voor huiden en formulier 27 voor looistoffen, geldend van 15-9-39 tot 30-9-39. Voor 
October 1939 formulier 41 resp. 42. Vanaf Novem ber 1939 zijn deze beide formulieren tot één 
verenigd, dat eens per maand werd uitgereikt en van 1-4-40 tot 1-7-40 voor een kwartaal. (C.A.B. 
RHL-circulaires). 2 D e  formele noodzaak van deze vergunning volgde uit het be- en verwer-
kingsverbod voor looistoffen en huiden, neergelegd in art. 6 (later art. 7) van de looistoffen- 
resp. huidenbeschikking.



HOOFDSTUK VIII

D E EERSTE M AANDEN DER BEZETTING

§ 1. OVERZICHT

De totale wijziging die Nederlands economische positie op 14 Mei 1940 onderging, 
behoeven wij niet uitvoerig te beschrijven. Het is duidelijk, dat de afsnijding van 
overzeese grondstofgebieden voor een zo internationaal georiënteerd gebied als Neder
land de meest ingrijpende gevolgen moest hebben. Van Duitse zijde is meermalen ge
poneerd, dat de Einordnung in die kontinentale Grossraumwirtschaft voor Nederland 
ook positieve aspecten zou hebben. Vooral in het begin der bezetting is daarover en 
ook over Nederlandse Gleichberechtigung gesproken en hier en daar zijn er ook aan- 
wijzigingen, dat aan Duitse zijde bij sommigen daarvan wel iets gemeend was. Prac- 
tische toepassing bleef echter grotendeels uit. Verschillende factoren: een imperialisti
sche tendenz bij bureaux te Berlijn, de meest schaamteloze hebzucht bij een deel der 
Duitse industrie, de steeds dringender behoefte aan oorlogsmateriaal, verhinderden 
de totstandkoming van elk spoor van werkelijke gelijkstelling.

Integendeel, steeds meer werd Nederland een wingewest voor de Duitse verove
raars, afhankelijk van besluiten, die te Berlijn buiten Nederlandse voorkennis ge
nomen werden. Slechts een annexatie zou de Gleichberechtigung wellicht tot stand 
hebben kunnen brengen. Er zou dan echter geen Nederland meer geweest zijn!

Zo werd dus ook de Nederlandse lederindustrie afhankelijk van de decisies, die 
men in Berlijn beliefde te nemen. Deze afhankelijkheid kwam al bijzonder tot uiting 
in de grondstoffensituatie voor de lederindustrie. Huiden leverde Nederland zelf op, 
al was het niet in die kwaliteiten en aantallen, die men gewend was; looistoffen waren 
echter voor 95 % een importartikel, waarvoor in het binnenland geen vervanging te 
vinden was.

Het eerste probleem, waarvoor men zich aan Nederlandse zijde gesteld z a g -  
indien men de industrie wilde laten doorwerken en daarmee de bevolkingsvoorziening 
doen voortgaan -  was de bezetter te bewegen to t looistofleveranties.

De ’bezetter’, dat betekende de vertegenwoordigers van de Reichsstelle fü r  
Lederwirtschaft, die begin Juni in Nederland arriveerden. Deze hadden de opdracht 
uit het goed voorziene Nederland zoveel mogelijk grondstoffen te halen voor de 
reeds sinds jaren door de autarkie vermagerde Duitse industriële voorraden. Hun be
geerte werd slechts licht getemperd door de richtlijn der centrale Duitse instanties, 
dat Nederland schonungsweise behandeld moest worden en dat de Nederlandse en 
Duitse industrie qua bevoorrading gleichgestellt moest worden.1 In principe zouden 
dus slechts die voorraden mogen worden afgevoerd, die naar verhouding boven de

1 Zie bijv. verslag van bijeenkomst op 1 Juli 1940 op het Reichswirtschaftsministerium  te Berlijn, 
waar deze richtlijnen door Staatssekretar Landfried uiteengezet werden. (Neurenberg-document 
PS 3006).
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Duitse lagen. Op zichzelf was dit een voor Nederland gunstige factor, maar als na uit
putting der aan Nederland gelaten voorraden geen verdere aanvoer uit Duitsland of 
uit neutrale staten kwam, zoals dit bijv. later t.a.v. rubber het geval bleek, werd de 
betrokken industrietak toch ernstig gedupeerd. Wat dit betreft, deed zich een tweede 
gunstige omstandigheid voor. Reeds in 1940 schoot de capaciteit der Duitse schoen
industrie tekort, met name voor militair schoeisel. En tezamen met de vertegenwoor
digers der Reichsstelle kwam dan ook medio Juni een afgezant van het Oberkommando 
der Wehrmacht (Rüstungsamt) naar Nederland, die van plan was in Nederland zoveel 
mogelijk militair schoeisel te laten produceren. Aan deze productie was zoveel ge
legen, dat men er desnoods grondstoffen, in de eerste plaats looistoffen, bij wilde 
leveren. Er bestond dus een aanzienlijk intern verschil van doelstelling bij de Duitse 
onderhandelaars, waarvan de ene helft grondstoffen wilde wèghalen, de andere helft 
de productie stimuleren.

Zo ontstond als vanzelf de mogelijkheid voor de overeenkomst, die de Neder
landse lederindustrie vier jaar lang draaiende heeft gehouden: Duitsland zou looi
stoffen leveren, Nederland schoenen uitvoeren. Deze mogelijkheid op de voor Neder
land gunstigste wijze te realiseren werd het doel van de leiding van het RHL. Voor
lopig slaagde men daarin: reeds in Juni werden van Duitse zijde looistofleveranties 
toegezegd. Het RHL verbond zich daartegenover tot de levering van 100 000 paar 
militaire schoenen per maand.

Het belang van deze overeenkomst kan moeilijk overschat worden. Met één slag 
was hierdoor voor de ledervoorziening weer een basis ontstaan, die het RHL vier 
jaar lang heeft weten te handhaven. Vooral bij vergelijking met andere takken van 
bedrijf, zoals de rubberindustrie, waar zulk een overeenkomst niet bereikbaar bleek, 
vallen de voordelen op.

Het is wellicht goed, hierbij iets te zeggen over het collaboratievraagstuk. Men kan 
eigenlijk zeggen, dat dit bij de lederindustrie geen rol van enig belang heeft gespeeld. 
Noch op hoog niveau, noch bij de afzonderlijke fabrieken heeft men zich lang met de 
vraag bezig gehouden of deze orders voor militair schoenwerk van nationaal stand
punt geoorloofd waren. Conflicten als in de metaalindustrie en bij de scheepswerven 
hebben zich niet voorgedaan. De zwakke positie van Nederland was zo evident, dat 
de Duitse orders door ieder werden gezien als middel om looistoffen vooral ook voor 
de Nederlandse productie te verkrijgen en zodoende de industrie aan het werk te 
houden. Hetzelfde gold voor de verlagerte opdrachten, die de schoenindustrie de 
mogelijkheid gaven met een betere bezetting te werken. Bovendien zagen de fabrikan
ten kans, uit de voor deze orders bestemde contingenten aanzienlijke hoeveelheden 
leder achter te houden en voor de Nederlandse productie te gebruiken. Bij de verde
ling der Duitse militaire orders was van tegenzin bij de schoenfabrieken dan ook niets 
te bemerken. Integendeel, veelvuldig kwamen klachten bij het RHL binnen van 
fabrieken, die zich door een te gering aandeel aan deze orders benadeeld achtten. 
Diverse fabrikanten probeerden zelfs bij de Gruppe Leder een groter aandeel te ver
werven.
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Ook achteraf is moeilijk in te zien hoe het RHL door anders te handelen beter het 
Nederlands belang zou hebben kunnen dienen, tenzij men zover had willen gaan om 
terwille van het afweren van Duitse orders de gehele industrie stil te leggen. Ook door 
de organen der Bijzondere Rechtspleging is het ingenomen standpunt stilzwijgend als 
juist, althans als verantwoord, erkend, daar geen vervolgingen van fabrikanten hebben 
plaatsgevonden. Wel is reeds in de zomer van 1940 door dr Hirschfeld aan het RHL 
medegedeeld, dat aan civiele Duitse orders de voorkeur moest worden gegeven.1 
Een standpunt, dat verder ook door het RHL is ingenomen. De eerste civiele ver
lagerte Auftrage werden zodoende door de heer Verwoerd met vreugde ontvangen. 
In de concrete situatie der onderhandelingen van Juni 1940 lag ook door bijzondere 
omstandigheden, die in § 2 ter sprake zullen komen, de zaak zo, dat alleen door in te 
gaan op de wensen der Duitse militairen de beoogde looistofleveranties te verkrijgen 
waren. Pas later kwamen ook civiele orders los. In een totale oorlog is het verschil 
trouwens haast van formele aard te noemen.

Van principiële betekenis bij deze overeenkomst was voorts, dat de Duitse afne
mers hun opdrachten bij het RHL plaatsten en niet met de fabrieken individueel 
gingen onderhandelen. Dit leidde tot een technisch verantwoorde spreiding der op
drachten en voorkwam ook grotendeels de weinig hartverheffende verschijnselen die 
in andere sectoren veelal aan de uitgifte van Duitse opdrachten inhaerent waren. 
Bovendien, en dit is uitermate belangrijk, hield het RHL zo de gehele industriële 
productie in de hand en ontstond niet -  zoals in sommige andere bedrijfstakken -  
een Duitse sector buiten de invloed van het Rijksbureau.

Werd voor de looistoffen dus reeds spoedig een belofte van invoer verkregen, ge
heel anders lagen de feiten t.a.v. de huidenvoorziening. Hier bestond een vrij behoor
lijke voorraadpositie, terwijl de aanval van binnenlandse huiden voorlopig voldoende 
was om de industrie op gang te houden. Hier lag dus een gelegenheid voor de Duit
sers, de bestaande voorraad af te romen, hetgeen dan ook prompt gebeurde. In onder
handelingen met dr Hirschfeld persoonlijk werd overeengekomen, dat door Neder
land 422 000 huiden zouden worden afgestaan, d.w.z. ongeveer de helft van de aan
wezige voorraad. Doordat het RHL tijdig de looierijen had gewaarschuwd, waren 
de waardevolle huiden uit de fabrieksvoorraden inmiddels grotendeels in bewerking 
genomen en op weg naar de vaten en laven.2 Alleen bij de handel waren nog aanzien
lijke voorraden exotische huiden aanwezig. Veel fraais kregen de Duitsers echter niet 
meer in handen. Ook naar leder ging de Duitse begeerte uit, hier beperkte men zich 
echter tot kleine hoeveelheden en speciale soorten.

Het plotselinge gebrek aan grondstoffen dwong to t onmiddellijke beperking der 
industriële productie. Nadat eerst de zoollederproductie zelfs tot 40 % was ingekrom
pen, werd de productie van leder en schoenen op ongeveer 60 % der basisjaren ge

1 Brief d.d. 29-8-40 nr 42574 N .G . aan directie R H L en voorafgaande aantekening van dr Hirsch
feld (C.A.B. A  10/1-4). Verdere gegevens uit Archief R H L en mededelingen van L. F. Verwoerd, 
J. Udink ten Cate en G. Verwiel aan schrijver dezes. 2 Laven zijn de ruimten, waarin de huiden
het looiproces ondergaan, vaten idem, doch bij een andere looim ethode.
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stabiliseerd. Voor de bevolking kwam dit in theorie neer op 720 gram leder per per
soon per jaar, hetgeen met het niveau in Duitsland overeenstemde. Voor reparatie
leder betekende deze hoeveelheid inderdaad 60 % van de normale voorziening, voor 
schoenen misschien 35% . In feite was de situatie echter veel beter door de grote pro
ductie van bonloos zomerschoeisel en het beschikbaar zijn van rubberzoolmateriaal.

Uiteraard werd ook naar vervangingsmateriaal gezocht voor de ontbrekende 
grondstoffen. Onder auspiciën van het RHL kwamen twee werkcommissies tot stand, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de industrie, het Rijksproefstation en het 
RHL, die de vervaardigingsmogelijkheden van kunstmatig zoolmateriaal resp. van 
synthetische looistof onder ogen zagen. Op beide gebieden werd al spoedig enig re
sultaat behaald, dat t.a.v. looistoffen ook in toepassing werd gebracht.

De geschetste wijziging der verhoudingen: de plotseling ingetreden of spoedig te 
verwachten schaarste maakte voorts noodzakelijk, dat het RHL thans de distributie 
van alle grondstoffen en een groot deel der eindproducten krachtig ter hand ging 
nemen. In Mei werd begonnen met de schoenendistributie. Ook leder werd distributie
goed -  voor de aflevering hadden de fabrikanten voortaan een vergunning nodig. Het 
verkeer met huiden werd eveneens aan vergunningen gebonden, terwijl tenslotte voor 
de lederindustrie de besproken productiebeperking werd ingevoerd. Iets later werden 
de schoenfabrieken aan banden gelegd en ook hulpstoffen en textiel kwamen in het 
najaar van 1940 onder contröle.

Zo werd de gehele leder- en schoenindustrie in de zomer van 1940 eensklaps tot 
een gereglementeerde sector. In plaats van, zoals tot de Meidagen van 1940 het geval 
was, het handels- en productieproces te volgen, ging het RHL leiden. Het was hierdoor 
uiteraard noodzakelijk, het RHL aanzienlijk uit te breiden. Het personeel werd in de 
loop van 1940 vier maal zo groot, op 1 Januari 1941 waren 126 personen in dienst. 
Voornamelijk betrof dit administratief personeel, aangenomen om op de bestaande 
afdelingen huiden, leder, etc. de enorme aantallen vergunningsaanvragen te kunnen 
verwerken, die vanaf einde Mei binnenstroomden. Nieuw was de afdeling schoenen, 
die onmiddellijk ruim in het werk zat, terwijl ook de afdeling contröle vanzelfsprekend 
sterk uitgebreid werd, daar zonder regelmatige contröle een distributiestelsel nu 
eenmaal in de lucht hangt. Aanvankelijk bepaalden de controleurs zich tot het op
nemen van voorraden, inwerking, aanhouden van de prijsstop, etc. Aan het einde van
1940 werden echter door het uitkomen van de calculatievoorschriften voor looierijen 
en schoenfabrieken 1 ook de prijszetting en het rendement voor contröle vatbaar ge
maakt. De greep van het RHL op de industrie was hiermee vrijwel totaal geworden.

Het RHL begon tevens met een nauwkeuriger planning van productie en verbruik. 
Gedeeltelijk op eigen initiatief, maar ook gestimuleerd door het Departement en door 
de Duitsers, die reeds jaren met Lederplanungen werkten. Een eerste plan van dit soort, 
nog zeer schematisch, werd in de zomer van 1940 door Dr. Brunnée opgesteld. Het 
berekende alleen nog de zoolleder-, overleder- en schoenproductie.

1 Zie H oofdstuk III, § 4.
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§ 2. DE EERSTE ONDERHANDELINGEN

Achter de Panzer- en Infanteriedivisies van het Duitse leger, dat Nederland 
binnenviel, opereerden de Wirtschaftstrupps, wier taak het was de door het grondstof- 
hongerige Duitsland zozeer begeerde Nederlandse voorraden sicher zu stellen. Zij 
waren de eerste Duitsers met wie het RHL te doen kreeg. Op 21 Mei 1940 bezochten 
nl. de Leutnants Rost en Benecke van Wirtschaftstrupp C het RHL en spraken volgens 
hun rapport een zekere ’Denkade’, achter wie wij de heer Udink ten Cate mogen ver
moeden. Zij vroegen een lijst van de looistofvoorraden van het RHL, die zij vervol
gens blokkeerden, maar na enige dagen verdwenen zij naar Frankrijk en het beslag 
werd opgeheven.1 De vertegenwoordiger der Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft, 
Dr. Brunnée, was inmiddels gearriveerd.

Doordat vrijwel het gehele archief van hem en zijn opvolgers bewaard is gebleven, 
kunnen wij zijn gedachten tamelijk goed volgen. Voorzover bekend heeft hij geen 
schriftelijke instructies van de Reichsstelle meegekregen. Hij had echter wel een ander 
document in de zak. De Wirtschaftsgruppe Lederindustrie, bij welker secretariaat 
Brunnée tot Mei 1940 een functie had vervuld, gaf hem haar wensen t.a.v. de Neder
landse leder- en schoenindustrie mede. N a een uitvoerige beschouwing van de ont
wikkeling van deze industrieën in Nederland kwam de Duitse organisatie van fabri
kanten to t de conclusie, dat de goede Nederlandse handelsrelaties later wellicht ook 
voor Duitsland nuttig gemaakt zouden kunnen worden, en voorts dat ’zuvor die Ver- 
hinderung eines weit eren Ausbaues der heimischen Leder erzeugenden und verarbei- 
tenden (besonders Schuh-) Industrie erwünscht ist’. De grote uitbreiding van het Neder
landse productie-apparaat tussen 1918 en 1938, had men in Duitsland kennelijk met 
lede ogen gadegeslagen en men hoopte -  bij herstel van normale omstandigheden -  
in Nederland nog een zeker afzetgebied voor de Duitse schoen- en lederwaren- 
industrie te behouden.

Het is zeker geen voorbeeld van altruïsme, dit Duitse program, maar men kan 
toch ook moeilijk zeggen, dat het 'roofzuchtig’ zou zijn gesteld. Er spreekt slecht een 
normale concurrentiezucht uit. Men zou later nog wel heel andere staaltjes beleven!

Na een oriëntatie van een week stelde Brunnée een tweetal rapporten voor Berlijn 
samen,2 waaruit zijn inzichten blijken en ook conclusies omtrent zijn opdracht kunnen 
worden getrokken. Hij stelde nl. dat een grote hoeveelheid huiden afgevoerd kon 
worden, terwijl de slechte looistoffenpositie een sterke beperking van de activiteit 
in de lederindustrie noodzakelijk zou maken. Voorts konden belangrijke hoeveelheden 
zoolleder en zwaar overleder worden gereserveerd voor Duitsland, waar voor deze 
soorten grote belangstelling bestond. De Nederlandse schoenproductie zou daarom 
verminderd moeten worden, waarbij Brunnée tot zijn spijt constateerde, dat men 
alleen kon terugvallen op rubber als zoolmateriaal, daar Werkstoff (synthetisch zool-

1 Docum enten van Wirtschaftstrupp C  (Archief R .v.O .). 2 Het R H L bemachtigde clandestien
een copie van het rapport der Wirtschaftsgruppe (C.A.B. R H L 3016). D e  rapporten van Brun
née uit Nederland zijn gedateerd 12 en 15 Juni 1940 (Archief Gewi 7-Planung).
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materiaal) ontbrak. Onmiddellijk Duits ingrijpen achtte hij niet nodig, daar hij zich 
had overtuigd, dat het RHL de zaken vast in handen had en alle belangrijke goederen 
reeds aan distributie onderworpen waren.

Brunnée zag voorts in, dat als de lederindustrie in Nederland wilde blijven voort
werken, beslissingen omtrent import van looimateriaal etc. met spoed en op hoog 
niveau genomen zouden moeten worden. De rapporten waarvan hier sprake is, dien
den dan ook voornamelijk om de onderhandelaars in te lichten, die medio Juni uit 
Berlijn naar Nederland zouden komen. Dit waren een van de leiders der Reichs
stelle, Dr. Steitz, een vertegenwoordiger van het Reichswirtschaftsministerium, Ober- 
regierungsrat Paul Müller en prof. Stather, een vooraanstaand man in de Duitse 
lederindustrie, die als vertegenwoordiger van het Oberkommando der Wehrmacht 
optrad.

Wanneer thans wat uitvoerig op deze onderhandelingen wordt ingegaan, is dat 
niet slechts omdat zij van principiële betekenis waren voor de positie der lederbranche 
tijdens de bezetting, maar ook omdat zij zulk een voortreffelijk voorbeeld waren van 
de wijze waarop de heer Verwoerd met zijn tegenpartij wist om te springen.

Op 19 Juni hielden de Duitse heren des morgens in Den Haag krijgsraad, nadat zij 
hun opwachting hadden gemaakt bij de Generalkommissar Fischböck en enkele 
heren van diens staf. Voor ’s middags was een bezoek bij RHL aangekondigd.

Hun wensen, reeds in § 1 besproken, waren in het kort: zoveel mogelijk exotische 
en andere huiden voor de Duitse industrie en een zo groot mogelijke productie van 
militaire schoenen voor de Wehrmacht. Daarbij werd nog gevoegd een wens door 
Fischböck uitgesproken, nl. de Nederlandse lederindustrie dezelfde bezettings
graad te geven als de Duitse, teneinde een catastrophale werkloosheid te voor
komen.1

Men kwam tot de volgende berekening: de Nederlandse huidenproductie bedroeg 
in 1938 85 000 huiden per maand (een overigens wel zeer hoog genomen cijfer). Dit 
cijfer voorlopig aanhoudende zou men, dank zij de voorraad van 15 000 ton, tot het 
eind van het jaar over 25 000 ton huiden kunnen beschikken.2 De behoefte der Neder
landse industrie werd voorlopig vastgesteld op 40 % van de huidenproductie-1938 of 
34 000 huiden per maand, in 6 maanden dus 5400 ton. Van de rest, ca. 20 000 ton, 
wilde men in de eerste plaats een zo groot mogelijke hoeveelheid militaire schoenen 
maken, en vervolgens enige duizenden tonnen exporteren, afhankelijk van het voor de 
Wehrmachts-order noodzakelijke.

Men achtte de 900 ton per maand voor Nederland wel zeer hoog in vergelijking 
met Duitsland, waar van een maandelijks contingent van 9000 ton 60 % voor de 
Wehrmacht werd gereserveerd, doch rekening houdende met het ontbreken van

1 Bronnen voor deze onderhandelingen zijn de verslagen van Dr. Brunnée en Dr. Steitz (Archief 
Gewi 7-Planung) en van de heer Verwoerd (brief d.d. 21-6-40 nr 22549 aan de Secretaris-Generaal
(C.A.B. A  10/1-4), alsmede m ondelinge mededelingen van de heren Verwoerd, Hilhorst en Udink  
ten Cate aan de schrijver. 2 Een normale runderhuid mag gemiddeld inderdaad op ca. 25 kg 
gerekend worden.
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ürsfltfz-grondstoffen wilde men voorlopig op een paar ton meer of minder niet kijken. 
Wat looistof betreft, meende men dat Nederland zo spoedig mogelijk synthetische 
looistoffen uit Duitsland moest krijgen om de voorraden Edelgerbstoffe niet te spoedig 
te doen verdwijnen.

De wensen van de Wehrmacht voor schoenproductie waren exorbitant hoog; 
men wilde maar liefst 250 000 paar per maand laten aanmaken. Het is zelfs uit de 
uiteraard in zakelijke stijl gehouden notulen duidelijk, dat er tussen de civiele en 
militaire vertegenwoordigers allerlei kwesties waren over de verdeling van voorraden 
en productie-capaciteit, niet alleen in Nederland, maar ook in het Reich zelf. Mis
schien duurde het vooral daardoor lang, voordat men klaar was: de heren verschenen 
pas om half vijf, in plaats van om twee uur op de Keizersgracht.

Daar wachtte hen de heer Verwoerd, die kennelijk niet van plan was zich te laten 
overdonderen. Met zijn medewerkers had hij aan het hoofd van een T-vormige tafel 
plaats genomen, zich daarmee a priori de leiding der bijeenkomst verzekerende. En 
toen na enige uren de Duitse heren kwamen opdagen, verwelkomde hij ze met een 
kleine rede, waar geen woord Frans bij was.

Na een terechtwijzing over het late verschijnen zette de heer Verwoerd uiteen, dat 
hij het feit der bezetting accepteerde en to t samenwerking bereid was, daar hij nu een
maal geen kanonnen had om de bezetters te verdrijven. Hij verzocht er evenwel goede 
nota van te nemen, dat de basis van iedere onderhandeling gelegen was in de volken
rechtelijke bepalingen omtrent de verhouding bezetter-bezet gebied, waarvan een 
exemplaar op tafel lag. Voorts zeide hij, te begrijpen dat de heren voor het Duitse 
belang opkwamen; verzocht echter goede nota te nemen van zijn voornemen steeds 
voor het Nederlandse belang op te komen. Tenslotte vroeg hij de geloofsbrieven van 
de heren te mogen zien, die bereidwillig getoond werden. Hij eindigde zijn rede met 
een grapje over de ambtelijke titel van een niet-verschenen onderhandelaar (een 
Ministerial-Dirigent; ’Bei uns wiirde man sagen, der Mann steht vor dem Orchester'), 
dat insloeg en de weg opende tot onderhandelingen in een aangename sfeer. Kortom, 
de heer Verwoerd zorgde er als een goed handelsman voor, de tegenpartij reeds voor 
zij iets had kunnen zeggen in een nadelige positie te manoeuvreren.

De Duitse heren begonnen hun wensen uiteen te zetten, waarbij zij al dadelijk 
op sterk verzet stieten t.a.v. de voorgenomen order van 250 000 paar militaire 
schoenen per maand.

Men was bij het RHL zeer bevreesd voor het doorzetten van een dergelijke order, 
die de civiele productie in dodelijk gevaar zou brengen, doordat vrijwel de gehele 
looistofvoorraad, die immers zeer gering was, voor de militaire schoenen zou moeten 
worden gebruikt. Deze vrees werd versterkt, doordat men zich min of meer in een 
dwangpositie bevond. De Centrale Magazijnen van het Nederlandse leger hadden in 
het voorjaar van 1940 nl. een grote order militaire schoenen geplaatst, waarvan nog 
slechts een deel was afgeleverd. Ca. 150 000 paar stonden -  blijkens een enquête, 
door het RHL op 8 Juni gehouden -  in de fabrieken gereed, terwijl nog voor onge
veer 660 000 paar bestellingen waren geplaatst. De Duitse Wehrmacht beschouwde



96 DE EERSTE MAANDEN DER BEZETTING

de leveringscontracten van het Nederlandse leger als oorlogsbuit, een opvatting, die 
door het Departement van Defensie was geaccepteerd, al achtte men haar een juri
disch monstrum.1

Men vreesde dus bij het RHL, dat de vertegenwoordiger van het Oberkommando 
der Wehrmacht op zijn ’recht’ zou staan ten detrimente van onze looistofvoorraad. 
Het RHL had derhalve reeds de plaatselijke vertegenwoordigers van de Wehrmacht, 
nl. de heren Apelt en Heussler van het Wehrmachtbeschaffungsamt, bewerkt en hen 
weten te overtuigen van de ramp, die voor de voorziening zou ontstaan als de uit
staande orders zonder bijlevering van looistof zouden moeten worden uitgevoerd. 
Bij deze Duitsers vond de heer Verwoerd daarom steun voor zijn betoog, dat thans 
volgde. In de eerste plaats zette de heer Verwoerd uiteen, dat de levering van 250 000 
paar per maand alleen al om technische redenen uitgesloten was.2 Ondanks grote 
inspanning had men in de maanden September 1939-Mei 1940 slechts 700000 paar 
kunnen maken. In de tweede plaats toonde hij aan de hand der voorraadcijfers aan, 
dat, als de militaire orders in hetzelfde tempo als tot dusverre zouden worden afge
werkt, de gehele lederindustrie reeds in 1940 tot stilstand zou komen door gebrek aan 
looistoffen. De conclusie van zijn betoog was dan ook, dat vóór alles aanvoer van 
looistoffen noodzakelijk was, wilde men niet spoedig geheel vastlopen.

Daarop bleek hoezeer de Wehrmacht de levering van schoenen op prijs stelde. 
Onder voorbehoud van de toestemming der Reichsstelle werd beloofd looistoffen te 
leveren voor een maandelijkse productie van 100 000 paar militaire schoenen. (De 
heer Verwoerd achtte 80 000 juister, maar had geen volledig succes.)

De aanvankelijk gevreesde militaire schoenorder bleek dus ten slotte als gang
maker op te treden voor de transactie van looistoffen tegen schoenen, die de gehele 
oorlog door de Nederlandse industrie aan het werk hield en tevens een distributie 
aan de bevolking mogelijk maakte.

Voorts werd nog overeengekomen, dat de Duitsers de voorraden tuigleder bij de 
industrie (175 ton) zouden afnemen en dat ook nog van andere ledersoorten t.z.t. 
zou worden gekocht. De basis van 40 % voor de civiele productie werd beiderzijds als 
werkhypothese aanvaard, hoewel geen precieze afspraken gemaakt werden.

Het voor Nederland gunstig verloop der onderhandelingen werd niet weinig be
vorderd doordat de ruzie tussen de beide Duitse partijen onder het spreken steeds 
hoger liep. Het ging daarbij niet zozeer over de concessies aan Nederland te doen als 
wel over de verdeling van de buit tussen civiel en militair contingent in Duitsland zelf. 
Met recht kan men van ’buit’ spreken, want de Reichsstelle wilde bijv. de op het 
Nederlandse leger buitgemaakte 800 000 paar schoenen aftrekken van het militaire

1 Zie o.a. getuigenis, afgelegd in het proces W ilton-Fijenoord. In hoeverre deze aanvaarding 
beïnvloed is door de wens van de financiële verplichtingen aan de contracten verbonden af te 
kom en zou slechts door nadere studie van deze materie kunnen worden uitgemaakt. Een rol heeft 
die wens zeker gespeeld. In het geval van de schoenorders was men bijv. bevreesd voor schade 
op het voor deze orders in bewerking genomen leder, dat reeds eigendom van de Staat was.
2 Het zware militaire schoenwerk kan niet op iedere willekeurige fabrieksinstallatie gemaakt 
worden.
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contingent, waar prof. Stather grundsatzlich bezwaar tegen maakte, zeker nu de capa
citeit in Nederland zo tegenviel.

Zelfs toen de heren vertrokken schalde hun krakeel nog in de avondlijke stilte 
over de Keizersgracht, zoals de heer Hilhorst van het RHL, die aan het raam hun 
weggaan gadesloeg, niet zonder enig amusement constateerde.

Het begin was dus hoopvol voor Nederland. Bleef nog een punt te decideren: 
hoe groot zou de afvoer van huiden worden? Dit was een zaak, waarin het RHL niet 
alleen te beslissen had. Wilde het Departement niet van meet af aan de leiding van het 
economisch leven uit handen geven, dan moest het deze zaak zelf behandelen. 
Het ging hierbij immers niet alleen om huiden, maar ook om de voorraden katoen, 
wol en rubber. Besprekingen hierover op het hoogste niveau, tussen Fischböck, 
dr Hirschfeld en mr Trip, waren reeds begonnen in de eerste week van Juni.

Deze onderhandelingen werden in de laatste dagen van Juni afgesloten. Na de 
bespreking van de 19e hadden de heren van de Reichsstelle hun wensen t.a.v. de 
huidenexport als volgt bepaald:

De voorraad per 1 Januari 1941 werd, zoals reeds gezegd, aangenomen op 25 000 
ton.

Voor Nederland 6 X 900 .....................................  5400 ton
Wehrmacht-program ..................................................  2280 ton

Totaal gebruik in N ederland .................................  7680 ton

Van het restant, rond 17000 ton, wilde men nu de helft, 8500 ton, onmiddellijk 
naar Duitsland afvoeren. De rest kon voorlopig hier blijven, daar men zich bewust 
was, dat de cijfers optimistisch gesteld waren, en inzag dat voor de civiele productie 
in de toekomst een gedeelte van de exotische huiden nodig zou zijn. Dit getal van 
8500 ton kwam vrij aardig overeen met de handelsvoorraden, die 422 000 stuks be
droegen. Voor hun vertrek gaven de Berlijnse onderhandelaars dus dit quantum 
aan Fischböck op als desideratum bij de grondstof besprekingen. De heer Verwoerd 
deelde aan het Departement mede, dat hij in de gegeven situatie geen overwegend 
bezwaar had tegen deze eis. Het was nl. reeds uit de besprekingen, door mr Trip en 
dr Hirschfeld met Fischböck gevoerd, duidelijk, dat Nederland een aanzienlijk deel van 
zijn grondstofvoorraden zou moeten afstaan in ruil voor een weinig concrete Duitse 
belofte, ook in de toekomst de Nederlandse industrie door grondstofleveranties aan de 
slag te houden.1 De transactie werd van Duitse zijde zelfs voorgesteld als een onder
deel van de Gleichberechtigung tussen Nederland en Duitsland, nl. het egaliseren van 
het peil der voorraden. In feite betekende deze egalisatie naast een aanzienlijk verlies 
aan goederen in de eerste plaats het verdwijnen van de mogelijkheid, zo lang mogelijk 
een zelfstandige economische politiek in Nederland te voeren. De inschakeling in het 
Duitse systeem begon zich te voltrekken.

1 D eze toezegging is op diverse gebieden inderdaad nagekom en door de Duitsers, echter in de 
eerste plaats ten voordele van hun oorlogsproductie ( Verlagerungsauftriige).
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Het RHL kon dus moeilijk meer met grote bezwaren komen, ook al omdat er 
inderdaad een wanverhouding tussen de aanwezige voorraden huiden en looistoffen 
bestond. Met de aanwezige looistoffen kon nog geen 40 % der huidenvoorraden ge
looid worden. De heer Verwoerd stelde slechts enkele modificaties voor. Teneinde de 
drijfriem- en overlederindustrie nog zoveel mogelijk aan het werk te houden wilde 
hij de handelsvoorraden Java-buffel en Java-huiden in Nederland laten verwerken tot 
drijfriemen resp. overleder en eerst dan exporteren. Dit was mogelijk,1 aangezien 
hiervoor alleen chroomlooistoffen nodig zouden zijn.

In de beslissende besprekingen tussen dr Hirschfeld en Fischböck raakte dit 
voorstel onder tafel tot ergernis van de heer Verwoerd die meende ten onrechte niet 
persoonlijk bij de besprekingen te zijn gehaald. Of dit mogelijk geweest ware, kan 
schrijver dezes niet beoordelen.

De Secretaris-Generaal schreef op 4 Juli 1940 aan het RHL,2 dat de gehele handels
voorraad aan de Rüstungsinspektion of de door deze aan te wijzen opkopers diende 
te worden verkocht. De opkopers waren trouwens al onderweg.

De verdere relaties met wat men al spoedig in navolging van de Departementen 
’de Duitse autoriteiten’ en in de wandeling ’de Rüstungsinspektion’ ging noemen3, 
ontwikkelden zich rustig; hoogtepunten deden zich niet voor. Al spoedig ontstond 
het gebruik, dat Dr. Brunnée, in het najaar opgevolgd door Herr von Savigny, eens 
per week met de heer Verwoerd en zijn naaste medewerkers de situatie kwam be
spreken, terwijl voorts over allerlei zaken een uitgebreide correspondentie werd ge
voerd.

In de loop van de zomer stelde Dr. Brunnée ten behoeve van de Reichsstelle een 
Bewirtschaftungsplan fü r  die Hollandische Lederindustrie op, gebaseerd op gegevens 
van het RHL, dat vervolgens aan het RHL werd voorgelegd en op 24 September onder 
enig voorbehoud door de heer Verwoerd geaccepteerd. In feite betekende dit plan niet 
veel meer dan het vastleggen van reeds bestaande verhoudingen4, voornamelijk 
ten dienste van de administratie te Berlijn.

De industriële bedrijvigheid werd vastgelegd op 60 % van normaal, evenals de 
voorziening der bevolking met reparatieleder. Door de Duitse schoenorders lag de 
voorziening met schoenen iets onder 50 % (met zomerschoeisel werd geen rekening 
gehouden).

Het voornaamste bezwaar van de heer Verwoerd was, dat het lederrendement der 
huiden te hoog was ingeschat met 65 %. Hij achtte 55-60 % genoeg. Men liet deze 
zaak verder op zijn beloop.

Een der belangrijkste punten, die nieuw ter sprake kwamen, was de mogelijkheid 
van leder-export naar Duitsland. Vooral bij de overlederindustrie, die steeds voor

1 N ota Afd. Nijverheid d.d. 24-6-40 (C .A.B., Min. en S.G. nr 2). 2 Brief nr 34143 N  (C.A.B.
R H L  nr 169), voorts B rief d.d. 28-6-40 van Dr. Brunnée aan de Reichsstelle (Archief Gewi 7-Duitse
inkopen). 3 In deze studie spreken wij ter voorkom ing van misverstand en overigens vol
kom en terecht van de ’Gruppe Leder'. 1 Plan in Archief Gewi 7-Planung. Brief R H L nr 41233 in 
zelfde archief.
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meer dan de helft op export ingesteld was geweest, had Dr. Brunnée grote mogelijk
heden ontdekt, die ook werden uitgebuit.

Aan het slot van zijn plan berekende Dr. Brunnée, dat het Nederlandse voorzie- 
ningspeil op hetzelfde niveau lag als het Duitse; per persoon stond pér jaar 750 gram 
zoutgewicht ter beschikking.

Eerst begin 1941 begonnen opnieuw principiële onderhandelingen met de Duit
sers, toen een nieuw Bewirtschaftungsplan moest worden opgesteld.

Het is overigens merkwaardig te constateren, dat Dr. Brunnée, die toch in Juni 
naar Nederland was gekomen met de opdracht zoveel mogelijk weg te halen, zich in 
het najaar van 1940 energiek weerde, toen de Reichsstelle nogmaals 5000 ton huiden 
en 600 ton zoolleer uit Nederland wilde weghalen. Mede dank zij zijn invloed ging 
deze nieuwe roof niet door. Reeds binnen enkele maanden of weken had deze Duitser 
dus distantie genomen van zijn opdrachtgevers en trachtte hij het belang der Neder
landse industrie te dienen. De oorzaken daarvan trachtten wij reeds in Hoofdstuk VI 
na te speuren.

Over de persoon der Duitse onderhandelaars en hun wijze van optreden kon men 
in elk geval voorlopig niet klagen.

§ 3. LOOISTOFFEN

a. Voorziening
D o o r  de effectieve Britse b lok kade w as de lo o isto fp o sitie  bij het uitbreken van  de oorlog  

bepaald  slecht. D e  voorraad  bedroeg per 1 Juni ruim  2300 ton , berekend o p  uniteiten  1. 
A angezien  het norm ale looistofverbruik  geschat k o n  w orden  o p  600 to n  per m aand, w as er 
nauw elijks v o o r  vier m aanden voorraad . D e  beperking van de bezettingsgraad der leder
industrie to t 40  % w as dan o o k  in  de eerste p laats bedoeld  om  de industrie n iet o p  korte  
term ijn v o o r  een  nood ged w on gen  slu iting w egens loo istofgeb rek  te plaatsen.

V ooral in  de m aanden M ei en  Juni w aren de vooruitzich ten  heel som ber, na afspraken  
m et de D u itsers van einde Juni w erden ze w eer iets beter.

In d ie eerste m aanden werd d o o r  het R H L  overlegd  m et h et R ijksproefstation  te W aal
w ijk om trent loo im ethod es, d ie besparing op  de nu  zo  kostbaar gew orden plantaardige  
loo istoffen  zouden  kunnen  geven. R eeds o p  22  M ei 1940 b ezoch t de heer V erw oerd hiertoe  
W aalwijk. In de eerste p laats w erd gedacht aan h et gebruik van  synthetische loo isto ffen  en  
houtslijpextracten. D e  bruikbaarheid van  deze vervangingsm iddelen w as reeds in  D u itslan d  
sinds enige jaren beproefd; aan de N ederlandse industrie ontbrak echter op  dit punt ervaring.

Synthetische loo istoffen , de ’T aniganen’, w aren in  D u itslan d  d o o r  de I. G. Farben  o n t
w ikkeld; zij werden in  N ederland  echter n iet geproduceerd. V oor  de productie van  houtslijp 
extracten bestond  een m ogelijkheid  bij V an G elder’s Papierfabrieken, w aarm ee het R H L  in  
overleg trad. D e  beschikbare installatie  had echter slechts een capaciteit van 3 ton  per week.

V oorts trachtte het R H L  in L uxem burg aldaar geproduceerde loo istoffen  te kopen , het
geen m et het o o g  op  de handels- en verkeersbelem m eringen n iet uitvoerbaar bleek.

O m  zoveel m ogelijk inheem s looim ateriaa l te verzam elen w erden de vo lgende m aat
regelen ontw orpen:

1. centralisatie van de aank oop  van  eikenschors bij de fa. Tanin;

1 Brief d.d. 2f-6-40 nr 22550 van R H L aan Departement (C.A.B. A  10/1-4).
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2. verzam eling van leerafval en  leersto f bij de schoenfabrieken ter extractie van de n o g
bruikbare loo isto f;

3. inzam eling van w ilgenbast.

D e ze  m aatregelen kw am en o o k  inderdaad na korte tijd to t u itvoering 1. A an  de leder
industrie werd aangeraden de productie en daarm ede het looistofverbruik  zoveel m ogelijk  
te beperken. A l deze m aatregelen waren slechts lapm iddelen; het verlossende w oord  kon  
helaas slechts d o o r  de R eichsstelle  te Berlijn w orden  gesproken.

In  de vorige paragraaf hebben wij reeds gezien , dat m en aldaar a priori bereid w as to t  
levering van  synthetische loo istoffen  o m  de N ederlandse voorraden hochw ertige E delgerb- 
stoffe  (het quebracho-extract w as in D u itslan d  kennelijk al sinds enige tijd sch aars!) langer  
te laten  m eegaan . T ijdens de besprekingen o p  19 Juni werd bovendien de toezegging ver
kregen dat 720 to n  uniteiten , voornam elijk  plantaardige looistoffen , geleverd zouden  w orden  
vo o r  de u itvoering van de D u itse  order op  m ilitaire schoenen. D e  R eichsstelle  in  Berlijn  
trachtte deze afspraak echter te om zeilen  en stelde einde Juni 720 ton  alleen in T anigan A  
en  su lfietloog 2 beschikbaar. O m  deze chicanes te  d oen  oph oud en  en  o o k  plantaardige lo o i
stoffen lo s te krijgen m oest D r . Brunnée te Berlijn via het O berkom m ando der W ehrm acht 
(de schoen op d rach t!) pressie laten  u itoefenen . M ed io  Juli g a f daarop de R eichsstelle  aan de  
Gruppe L eder  de firm a’s d ie de leverantie zouden  verzorgen en  de hoeveelheden o p  3. V oor
lop ig  werd nu  550 ton  uniteiten  in  plantaardige loo istoffen  toegezegd , w aarvan de helft 
direct en  de rest in  O ctober. O ok v o o r  verdere leveranties van synthetische loo istoffen  werd  
n o g  in  de zom er van  1940 een D u itse  toezegging verkregen.

Inderdaad w erden in de lo o p  van nazom er en  herfst 275 ton  uniteiten  ontvangen . D aarna  
bleek echter, dat toezeggingen  van D u itse  zijde n o g  niet direct m et leveranties gelijk te stellen  
waren. E in d eloos lang b leef de tw eede portie van  275 ton  uit. N a  enige correspondentie  
volgde  in  plaats van  leverantie in  O ctober een  toezegging v o o r  D ecem ber 4. In Januari w as 
er n o g  niets, behalve een  n ieuw e vage toezegging, en  pas in  het voorjaar kw am  de im port w eer 
enigszins o p  gang. N o g  tw ee jaar lang z o u  de N ederlandse lederindustrie onder deze e indeloze  
beloften  zonder vervulling te lijden hebben: eerst in  1943 begon  de stroom  regelm atiger te 
vloeien .

Inm iddels w as in  de winter van 1940-1941 n o g  over een andere uiterst belangrijke vraag  
te beslissen. D e  N ederlandse voorraden plantaardige loo isto ffen  raakten langzaam  m aar  
zeker o p  en  er diende een beslissing te kom en over de vraag o f  D u itslan d  N ederland  o o k  voor  
zijn b innenlandse ledervoorzien ing loo istoffen  zo u  leveren. N ederland zou  in ruil daarvoor  
leder en schoenen  kunnen exporteren. N ie t v o o r  alle D u itsers sprak deze transactie vanzelf. 
M en zou  im m ers o o k  de industrie kunnen stilleggen en  de N ederlandse huiden in onbew erkte  
toestand naar D u itslan d  voeren. E en dergelijk streven bestond  in bepaalde D u itse  kringen  
zeker.

O m  over deze vraag te spreken kw am  in Januari 1941 de looistofreferent van de R eichs
ste lle  naar N ederland en voerde besprekingen bij de Gruppe L eder  en het R H L .

1 A l deze maatregelen en plannen werden opgesom d in een brief van 23-5-40, nr 17621 van het
RH L aan het Departement. Zij werden reeds in de loop van de zomer afgekondigd. Een pers
bericht van 7-6-40 nr 108 vestigde er de aandacht op, dat wilgenbast niet meer verbrand o f  ver
werkt mocht worden zonder vergunning van het RH L. D e schillers dienden hun voorraden op te 
slaan en aan een ingeschreven handelaar te verkopen. (C.A.B. A  10/1-4). 2 Houtslijpextracten 
geschikt voor het looiproces bestaan in zeer verschillende qualiteiten. Sulfietloog wordt gewonnen  
bij de bereiding van z.g. sulfietcellulose uit houtslijp. 3 Telegram d.d. 26-6-40 Gewi 7 aan  
Reichsstelle; Brief d.d. 28-6-40 Reichsstelle  aan Gewi 7; Telegram d.d. 10-7-40 Reichsstelle aan
Gewi 7 en antwoord van dezelfde dag; Telegram d.d. 17-7-40 Gewi 7 aan O KW ; Brief d.d. 19-7-40 
Reichsstelle aan Gewi 7; (Archief G ew i7  - Looistoffen, R.v.O .). 4 Brief Reichsstelle aan Gruppe 
Leder d.d. 11-11-40. (Archief Gewi 7-Looistoffen, R.v.O.).
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D e  voorraden per 1 D ecem ber bedroegen in  tonnen  uniteiten:

Bij de handel . . . . 
Bij het R H L . . . . 
Bij de fabrikanten . .

plantaardig
85,5

539
424,5

synthet.
10
0

127

cellulose extr. 
1,5

228,5

1049 137 231

D a t  w as m et de reeds d o o r  D u itslan d  v o o r  export vrijgegeven h oeveelheid  totaal ca. 1550 ton. 
Bij een  verbruik van 320 ton  per m aand zo u  dus per 1 A pril 1941 reeds een  tekort ontstaan  
en  v o o r  het behou d  van  een behoorlijke m anipulatievoorraad, zo  stelde m en van de zijde  
van  het R H L , zouden  reeds in  Februari loo isto ffen  m oeten  aankom en. D e  heer Verwoerd  
w enste v o o r lo p ig  tenm inste een  toezeggin g  van 870 ton  uniteiten  in  Fichtenrinden-extract, 
v o ld oen d e v o o r  drie m aanden , m aar vroeg  eigenlijk scherzhafter W eise, zoals het D u itse  
verslag het uitdrukt: m öglichst viel, m öglichst bald, m öglichst billig. D e  m an van de R eichs
ste lle  k o n  echter geen vaste toezeggingen  doen , om dat in  Berlijn n o g  diende te w orden uit
gem aakt o f  D u itslan d  vo ld oen d e zo u  kunnen leveren aan alle bezette gebieden. K enm erkend  
is, dat een vage toezegging van 850 to n  w el in  het N ederlandse m aar niet in  het D u itse  verslag  
der bijeenkom st werd opgenom en  1.

M ed io  Februari vo lgde een toew ijzing van slechts 150 to n  uniteiten , in  M aart door  
nogm aals 150 ton  gevolgd , terwijl in A pril nieuw e toezeggingen  v o o r  in  totaal 200 ton  uni
teiten w erden gedaan. D e  levering liet echter n o g  o p  zich  w achten; einde M aart w as im m ers 
de D ecem ber-toezegging n o g  niet gearriveerd. Z o  vinden wij in  M aart-A p ril 1941 een  gehele  
reeks schriftelijke nood kreten  van het R H L  aan de Gruppe L eder. Per 1 M ei en  1 Juni 
werden, zelfs zonder rekening te h ou den  m et een  m anipulatievoorraad, reeds aanzienlijke  
tekorten  becijferd 2.

Z o  on tston d  in  het voorjaar van 1941 een uiterst gespannen toestand  vo o r  de lo o isto f- 
bevoorrading, waarbij zich  slechts één  lichtpunt voordeed: tijdens de Planungssitzung  b e 
treffende het lederplan vo o r  het vierde Kriegshalbjahr (zie H o o fd stu k  IX ) bleek, dat van de 
versch illende D u itse  strom ingen d iegene het gew onnen  had , die de industrie der bezette  
gebieden zo  hard m ogelijk w ilde laten  werken, zij het grotendeels ten behoeve van D uitsland . 
In principe zouden  dus o o k  voortaan  loo istoffen  geleverd w orden. In het vo lgende h oofd stu k  
w ordt o p  deze ontw ikkeling nader ingegaan.

T hans n o g  enkele andere zaken de looistofleveranties betreffend.
H elaas w as de trage aflevering niet het enige punt, w aarop de D u itse  instanties en  firm a’s 

chicaneerden. Bij de offertes, die versch illende D u itse  handelsfirm a’s in  de herfst van 1940 
deden, b leek , dat de gevraagde prijzen 2  to t 5 % boven  de prijzen vo o r  Inlandslieferungen  
lagen, terwijl bovend ien  een duidelijke neig ing bestond  o m  dure extracten (eiken) naar  
N ederland  a f  te schuiven. D aar  kw am  n o g  bij, dat de D u itse  firm a’s voorzichtigheidshalve  
de em ballage (vaten) vo lled ig  in  rekening brachten. N a  energiek protest van het R H L  ge
lukte het enkele firm a’s, die het erg b on t m aakten (prijzen van 10-22 % te h oo g ), terecht te 
laten w ijzen, v o o r  het overige m o est m en m et de verh oogde prijzen genoegen  nem en.

A ndere m oeilijkheden ontstond en , d oordat de D u itse  firm a’s liefst v loeibare extracten  
leverden, hetgeen d oor hogere vracht, lekkage, k o sten  vo o r  terugzending vaten etc., uiterst 
o n voord elig  w a s.3 O ok deze m oeilijkheden zullen  wij later steeds terugvinden. Verheugend  
w as daarentegen, dat om streeks de jaarsw isseling de chem ische fabriek V ondelingenplaat te

1 Verslag onderhoud Brunnée, Schürl (Reichsstelle), Verwoerd Sr en Jr en N ooter (RHL) op
13-1-41 (A rchief Gewi 7-looistoffen). Idem C.A.B. RHL-documentatie-map 143. 2 Brieven RH L  
aan Gruppe Leder d.d. 15-3-41, 27-3-41, 8-4-41. (A rchief Gewi 7-looistoffen). 3 Protestbrief van
R H L aan Gruppe Leder d.d. 7-12-40. (Archief Gewi 7-looistoffen).
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Vlaardingen de eerste proefhoeveelh ed en  kon  afleveren van  een synthetisch  looim ateriaal 
d o o r  haar vervaardigd. Zij w as daarbij gestim uleerd do o r  de w erkcom m issie genoem d in  § 1.

b. D istribu tie
D e  reeds aanzienlijke vo lm achten  van het R H L  ten  aanzien van de distributie van  lo o i

stoffen kregen in  de eerste m aanden van  de o o r lo g  n o g  enige uitbreiding. O p zijn verzoek  
ontv ing  de directeur in  Juni een  m achtiging to t h e t vorderen van loo isto ffen  bij de eigenaars 
to t een  m axim um bedrag van  f  250 000. A anvankelijk  go ld  deze m achtig ing alleen vo o r  
chroom looistoffen , later o o k  v o o r  plantaardige 2.

D eze  vo lm achten  waren noodzakelijk  om  onevenredig verdeelde voorraden  te kunnen  
herdistribueren. B ovendien  overw o o g  het R H L  in Juni de m ogelijkheid  van een gem engde  
lo o iïn g  (deels chroom -, deels plantaardig) v o o r  zoo lleer , ind ien  leveranties u it D u itslan d  
zouden  uitblijven. D it  p lan  b ehoefde echter n iet u itgevoerd te worden.

D e  in k oopbevoegdheid  van het R H L  v o o r  loo istoffen  werd in  de zom er van  1940 to t  
een m o n op o lie , althans vo o r  plantaardige loo isto ffen  en extracten. D a t h iertoe w erd over
gegaan lag v o o r  de hand. D o o r  de R eichsstelle  werden nl. centraal aan het R H L  enige  
Lieferfirm en  opgegeven , die elk  de leverantie van  een  bepaalde hoeveelheid  loo istoffen  naar  
N ederland  hadden  u it te voeren. O ude handelsrelaties, die o p  dit geb ied  trouw ens vrijwel 
niet bestonden , hadden dus toch  geen waarde. D e  levering verliep in  het a lgem een zo, 
dat het R H L  bij deze firm a’s leveringscondities aanvroeg, en de levering vervolgens geschiedde  
tegen een in  D u itslan d  te stellen bankaccreditief. D e  centrale behandeling door  het R H L  
leverde verschillende voordelen  op . In de eerste p laats tijdwinst, die belangrijk was, gezien  
de veelal gespannen voorraadsituaties. G ew oon lijk  w as de toestand  z o , dat het R H L  de 
order en het accred itief telegrafisch afzond. In de tw eede plaats k o n  het R H L  via de Gruppe  
L eder  gem akkelijk reclam eren en protesteren tegen trage levering. In de derde p laats had  het 
R ijksbureau bij de ingew ikkelde im port- en deviezen-bepalingen een  gem akkelijker positie  
dan de particuliere handel. T enslotte  m aakte het R H L  van deze centralisatie gebruik v oor  
egalisatie  en  stab ilisatie van de prijzen, die d o o r  de ongeregelde m arktverhoudingen in  
D u itslan d , d ie ze lf v o o r  een belangrijk deel w eer afhankelijk  waren van de prijzen o p  de 
B alkan  en in  Turkije, zeer ongelijk  waren en  voortdurend  stegen.

In O ctober 1940 werd v o o r  het eerst een eenheidsprijs per uniteit vastgesteld  nl. f  1,— . 
In 1944 zo u  dit f  3 ,30 w orden! H et R H L  wijzigde deze verkoopprijzen slechts tweem aal. 
Zij w erden steeds ruim  boven de inkoopsprijs van het ogenblik  gefixeerd, o m  hierm ee de 
lederprijzen v o o r  een  aanzienlijke periode te kunnen stabiliseren. D a t  egalisatie  noodzakelijk  
w as v o o r  het handhaven van de rust in  de industrie, behoeft geen betoog .

V oor synthetische loo istoffen  en cellu lose-extracten  bepaalde het R H L  zich  to t contröle  
der voorraden en  distributie. D e  synthetische loo istoffen  werden vrijwel geheel d o o r  de 
F a. D e fa  te A rnhem , de vertegenw oordigster der I. G. Farben  in  N ederland , geïm porteerd; 
cellu lose-extracten  do o r  enige N ederlandse firm a’s.

V oor  chroom zou ten  werd in Septem ber 1940 een verplichte m aandelijkse verantw oording  
ingevoerd 2.

D o o r  een  w ijziging in de loo istoffen -besch ikking werd in  Februari 1941 vastgelegd , dat 
o o k  cellu lose-extracten  onder de definitie van loo isto ffen  vielen, hetgeen  voordien  betw ist 
zo u  kunnen w orden 3.

O ok de voorraden looim ateriaal bij niet-ingeschreven ondernem ingen w erden -  hoew el 
zij uiteraard zeer k lein  waren -  begin 1941 onder contrö le  van het R H L  gebracht. H et ging  
hier voornam elijk  om  taanderijen, rederijen van de visserijvaart e tc .4

1 Brief RH L aan Dept. d.d. 1-6-40. Machtigingen van de Secr.-Generaal d.d. 12-6-40 en 4-9-40.
(C.A.B. A  10/1-4). 2 Circulaire m odel 211 d.d. 13-9-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Beschik
king nr 3768 N .G . d.d. 17-2-41, Ned. Stcrt. nr 33. 4 Circulaire m odel 313 d.d. 18-3-41. (C.A.B.
RHL-circulaires).
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B egin  1941 waren dus alle denkbare lekken in  de distributie van looim ateriaal gesloten . 
D e  verw erking w as inm iddels eveneens aan  banden  gelegd d o o r  het uitvaardigen van lo o i-  
voorschriften . D eze  zu llen  echter in  § 5 behandeld  w orden.

c. Wederinschakeling importeurs
D o o r  h et centraliseren van  de loo istoffen im p ort bij het R H L , waren de im porteurs van  

loo isto ffen  geheel uitgeschakeld . In overeenstem m ing m et een  in  m eerdere dergelijke gevallen  
do o r  de N ederlandse autoriteiten  gevolgde gedragslijn trachtte het R H L  vo o r  deze uitge- 
schakelden iets te doen. D it  b leek echter uiterst m oeilijk . Inschakeling bij de distributie van  
lo o isto ffen  werd, naarm ate de tijd voortschreed, steeds m oeilijker, al w erd er w el over  
gedacht. In Januari 1941 deed het R H L  daarom  aan de Secretaris-G eneraal het voorstel, 
onder de gedupeerden in  verhouding van hun vroegere om zetten  1 % van de waarde der 
geïm porteerde loo istoffen  te verdelen, d it bij w ijze van  schadeloosstelling . D o o r  het D eparte
m ent w erd deze regeling in  principe geaccepteerd, zij strandde echter o p  de w eigering van  de  
G em achtigde v o o r  de Prijzen, die van  m ening w as, dat hier het bestaan van de betrokken  
bedrijfstak niet direct w erd bedreigd. N a d a t de zaak to t 1942 w as blijven hangen en  het  
R H L  nogm aals inschakeling bij de distributie had  overw ogen  en onm ogelijk  bevonden , w erd  
de quaestie tenslotte einde 1942 in gunstige zin  beslist en  een  heffing van  1 % ten  bate  der 
im porteurs ingesteld .1

d. Zwarte voorraden
H oew el het uiterst m oeilijk  is iets concreets te zeggen over de om vang der „zw arte”  

voorraden  bij de looierijen, zou  to ch  dit overzicht n iet vo lled ig  zijn zonder een  k ort w oord  
over d it onderwerp.

H et lijdt geen tw ijfel o f  er w aren bij het begin  der bezetting vrij aanzienlijke zw arte v o o r 
raden. Vrijwel iedere fabriek had  voorzich tigheidshalve de voorraden  kleiner opgegeven  dan  
zij w erkelijk waren. O p deze w ijze b eston d  een  zekere reservevoorraad, die m en gew oonlijk  
v o o r lo p ig  onaangetast liet. O p de duur b leken deze reserves zeer nuttig , toen  in  de w inters 
van  1941 o p  1942 en  van  1942 o p  1943 de loo isto fim p ort enige m alen stok te. V ele fabrikanten  
hebb en  to en  do o r  het aanspreken van  de stille reserves het bedrijf gaande kunnen houden . 
H et R H L  w ist deze dingen heel goed , m aar liet ze -  terecht -  lopen.

A nders ston d  het t.a .v . de zw arte loo iïn gen , d ie hier en  daar voorkw am en en  de knoeierij 
m et het gehalte van loo iextracten  die later enige m alen  werd geconstateerd. H ier w erd de 
norm ale voorzien ing  bedreigd en greep het R H L  in .2

§ 4. HUIDEN EN VELLEN

a. Voorraadpositie
Wij zagen reeds, dat de hu idenpositie  bij h e t begin  der bezetting bevredigend w as, en  dat 

m en van D u itse  zijde daarin aanleid ing v o n d  een  behoorlijke h oeveelheid  w eg te halen  ’ter 
egalisatie van het peil der respectieve voorraden’.

D e  voorraad  bedroeg per 1 Juni ca. 15 000 to n , terwijl de D u itsers aanspraak m aakten  
op  422 000 stuks o f  ca. 9000 ton , die hun  inderdaad o o k  w erden toegew ezen . Iets m eer dan  
de helft hiervan w as van binnenlandse oorsprong, de rest exotisch .

D e  aanval van binnenlandse runderhuiden viel al dadelijk in  de herfst van 1940 niet m ee. 
N auw elijks 50 000 stuks per m aand w erd gehaald. A ls gevolg  van  deze ontw ikkeling waren  
de voorraden runderhuiden bij een  inw erking van  ca. 50 000 stuks per m aand per 1 Januari

1 Brief RH L aan Departement nr 60121 d.d. 17-1-41 en verdere interne stukken. (C.A.B. A  10/1-4).
2 Mededelingen aan schrijver van verschillende ambtenaren van het RH L. Er waren na de oorlog  
fabrieken, die nog voorraden quebracho e.d. te voorschijn konden brengen!
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1941 aanzienlijk gedaald  en  bedroegen zij in to taa l n o g  slechts 7000 ton  zoutgew icht, waarbij 
n o g  een leveringsverplichting van 2750 ton  zt. naar D u itslan d  viel a f  te w ikkelen. O p 1 A pril 
1941 w aren deze cijfers 6000, resp. 2000 ton.

V oora l vo o r  exotische huiden w as de toestand  slecht gew orden. D e  voorraden daarvan  
bedroegen n o g  slechts een  goede 500 ton , w at m et nam e vo o r  de drijfriem industrie een  
ernstig gevaar betekende, daar deze voornam elijk o p  zware buffelhuiden e.d . w as aangew ezen.

W elisw aar w as het do o r  een  waarschuw ing van h et R H L  gelukt belangrijke voorraden  
bij de fabrieken tijdig in  te  laten  w erken o f  te d oen  verdwijnen en hadden de D u itsers v o o r 
nam elijk m et m indere qualiteiten genoegen  m oeten  nem en; de hele ontw ikkeling betekende  
toch  v o o r  de industrie, d ie steeds exotische huiden als voornaam ste g ro n d sto f had  gebruikt, 
een  aanzienlijke verslechtering.

D e  w aarschuw ing die begin Juni d o o r  de heer V erw oerd naar B rabant w erd getelefoneerd, 
is een  nadere verm elding waard. D e  heer V erw oerd w ist nl. h o e  het adm inistratiesysteem  
van  de R eichsstelle  in  elkaar zat. H et w as overgenom en van  een grote D u itse  firma, w aarm ee  
de heer V erw oerd in  relatie stond. H et zw akke punt van dit systeem  w as, dat er geen speci
ficatie van ’H uiden  in  bew erking’ in  voorkw am . H ier lag  dus een m ogelijkheid  om  huiden  
te laten  verdwijnen. D e  raad van de heer V erw oerd luidde dan ook : ’g o o i ze het water in ’. 
M et het u it deze hu iden geproduceerde leder zijn tal van  nuttige dingen gedaan, b .v. is 
schoeisel vervaardigd v o o r  oorlogsslachtoffers.

W egens de ongunstige ontw ikkeling van de aanval werd een nieuw  plan van  Berlijn om  
n o g  eens 5000 ton  zw are runderhuiden in  N ederland  aan  te kopen , door  de Gruppe L eder  
in  de k iem  gesm oord  \

D e  leveringsverplichting aan D u itslan d  w as in  M aart n o g  steeds n iet geheel uitgevoerd, 
n o g  ontbraken 2000 to n  zt., w aarover eerst in  het 4e oorlogshalfjaar w erd beslist.

D e  kalfsvellenvoorraad baarde n o g  w einig zorg, o p  1 Januari 1941 bedroeg deze n o g  
463 809 stuks. D e  inw erking van  ca. 100 000 stuks per m aand w as echter reeds groter dan de 
aanval van gem iddeld 70 000 stuks. D e  voorraad schapevellen  w as 300 368 stuks, schaaps- 
nerfsplit 200 924 stuks, w aarvan 150 000 naar D u itslan d  m oesten  w orden  uitgevoerd. Z o  
w as dus in de eerste negen m aanden van de bezetting de huidenpositie  w el zeer verslechterd, 
m aar w as zij toch  n o g  steeds zo , dat, als er m aar loo istoffen  gen oeg  w erden aangevoerd , 
een  behoorlijke voorzien ing der bevolk ing  m ogelijk bleef.

b. A fw ikkeling  D u itse  aankopen
R eed s voordat in  D e n  H aag een definitief beslu it w as genom en, vertrokken op  20 Juni 

vier D u itse  inkopers naar N ederland , u itgezonden d o o r  de R eichsstelle  fü r  Lederw irtschaft. 
Zij vertegenw oordigden particuliere firm a’s, overeenkom stig  het D u itse  systeem , bepaalde  
grote firm a’s m et aankopen  v o o r  de gehele industrie te belasten , dat wij o o k  bij leder zullen  
ontm oeten . E en slecht systeem , dat w el heel g oed  w erkte o m  zovee l m ogelijk b innen te krijgen, 
m aar dat corrupte verhoudingen en roofzu ch t u itlokte  en bovend ien  een grote discrim inatie  
schiep. D e ze  inkopers kregen de opdracht, in  de eerste p laats hu iden dikker dan 1,4 m m , 
geschikt v o o r  grauw  overleder, te kop en , vervolgens hu iden dikker dan 4,5 m m  geschikt 
vo o r  zoolleder, en  tenslotte  n o g  allerlei andere soorten  in  een bepaalde vo lgorde van urgentie. 
D e  R eichsstelle  w enste  geen rekening te hou den  m et de prijsstijging in  de eerste o o r lo g s
m aanden m aar in  te k op en  tegen de prijzen van  de zom er van  1939. In D u itslan d  w aren nl. 
d o o r  de fixatie van  h et prijsniveau dergelijke prijzen n o g  van  kracht. E en  eventueel verlies 
m oest d o o r  de N ederlanders gedragen w orden. Zij hadden dan in 1939-1940  m aar geen  
’speculatieprijzen’ m oeten  betalen! 2.

D e ze  roofzu ch tige  voornem ens kw am en niet to t u itvoering. D r. B runnée begreep, dat 
m oeilijk  van  speculatiew inst k o n  w orden gesproken, daar de N ederlandse autoriteiten  alles

1 Aktennotiz Dr. Brunnée d.d. 12-9-40 (Archief Gewi 7-Planung). 2 Brief Reichsstelle aan Gruppe
Leder d.d. 20-6-1940 (Archief Gewi 7-Planung).
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gedaan hadden  om  de huidenprijzen laag te hou den , m et het gevo lg  dat de N ederlandse  
prijzen aanzienlijk beneden die o p  de wereldm arkt waren gebleven. In  een bespreking op  
5 Juli w erd d o o r  inkopers en  het R H L  overeengekom en, dat vo o r  de exotisch e huiden van  
geval to t geval een  redelijke prijs zo u  w orden bepaald , terwijl v o o r  de inlandse huiden een  
vaste  prijs van f  0 ,54 per kg betaald  zo u  w orden overeenkom ende m et de vo o r  h et binnenland  
geldende prijs van f  0 ,50  na een  k leine verandering in het sortim ent teneinde dit aan te passen  
aan h et in  D u itslan d  gebruikelijke. A lleen  m et prijsverhogingen ontstaan  door  kettinghandel 
in  exotisch e  hu iden  z o u  geen rekening w orden gehouden  *.

D e  opk opers reisden vervolgens de handel af, d ie van  het R H L  reeds instructies had  
gekregen. M ed io  A ugustus w aren alle huiden reeds gekocht, m et u itzondering der inlandse  
die v o o r  een  deel n o g  m oest w orden  verzam eld. O p 2000 ton  na w erden deze in  het najaar 
geleverd, de betaling liep v ia  de clearing 2. D e  belangstelling  der D u itsers g ing  voorts u it 
naar de partijen huiden, die onder douaneverband waren opgeslagen. H et R H L  m oest een  
enquête  h ou den  naar deze partijen en  de lijsten aan de Gruppe L eder  voorleggen . D e  R eichs
ste lle  zo ch t dan de beste partijen v o o r  D u itlan d  uit, de rest werd v o o r  N ederland  vrijgegeven. 
D e  N ederlan dse eigenaars ontvingen  een  vergoeding, geallieerde uiteraard niet. Q uantitatief 
w as dit a lles n iet van belang.

c. P rijzen
Wij verm eldden reeds, dat do o r  de m atigende inv loed  van  D r. B runnée de D u itsers aan

vankelijk afzagen van hu n  voornem en , de aan k oop  van  huiden in  N ederland  a f  te dw ingen  
tegen de D u itse  Inlandspreise  d ie veel lager w aren dan de N ederlandse, en  dat de d o o r  de 
R eichsstelle  aangew ezen inkopers daarm ee accoord  gingen. H et ging deze handelaars ten
slotte  o o k  slechts om  hun w instm arge en  n iet o m  de abso lu te  h o o g te  van  de prijs. A nders 
lagen de zaken bij de D u itse  lederindustrie, die de N ederlandse huiden m o ch t afnem en. 
D eze  to o n d e  zich  zeer verstoord  over de berekende ho g e  prijzen en  bom bardeerde al spoed ig  
de R eichsstelle  m et k lachten. Z eer w elsprekend w erden deze gevoelen s geform uleerd: D ie  
deutschen L ederfabriken  haben diesem  vorw iegendjüdischen hollandischen H autehandel wahrend  
der ersten  8 K riegsm onaten a ls 'neutralen L ieferanten ’ ausserordentlich hohe P reise  bezahlen  
m üssen. S ie  verstehen es nicht dass sie  diese hohen P reise auch j e t z t  noch zu  zahlen gezwungen  
sein sollen , nachdem  H ollan d  den K rieg  verloren h a t 3. T enslotte m ag o o k  de ondernem er  
w el eens w at van die overw inning m erken, w as kennelijk de redenering.

D e  R eichsstelle  w ilde inm iddels n iet zo  ver gaan, de N ederlandse prijzen geheel to t het 
D u itse  n iveau neer te trekken, daar die M ilitarverw altu ng  H ollands W ert leg t a u f  po litische  
R iicksichtnahm e gegenüber der hollandischen Bevölkerung. M en w ilde slechts teruggaan naar  
de prijs van A ugustus 1939. V o o r  de D u itse  industrie zouden  de N ederlandse huiden dan  
op  R pf. 69,2 inplaats van  R pf. 81 per k g  kom en . D e  vergelijkbare D u itse  prijs bedroeg  
R pf. 60,2 4. N ie t  slechts de R eichsstelle, m aar o o k  de R eichspreiskom m issar  gaven hun  ver
tegenw oord iging in N ederland  opdracht, een  en ander zo  sp oed ig  m ogelijk  in orde te brengen.

In Septem ber besprak D r. B runnée de zaak m et het R H L  en  de N ederlandse V ereniging  
van  H uidenhandelaren. A ls voordeel v o o r  N ederland aan  de prijsverlaging verbonden, 
n oem d e hij de aanpassing aan het prijspeil o p  de europaische R ohw arenm arkt, in  de practijk  
dus aan de prijzen in  D u itslan d . Hij stiet bij deze bespreking o p  w einig  bezwaren, m en ging  
accoord , m its do o r  een  voorzich tige  invoering der nieuw e prijzen verlies op  de voorraden  
k o n  w orden voorkom en. E n B runnée to o n d e  zich  o p  dat punt cou lant. Hij w ilde de zaak  
kaufm annisch  behandelen. E venals de D u itse  handel enige w eken tevoren, toon d e de N ed er

1 Besprekingsverslag in documentatie-archief, RHL-m ap 38 (C.A.B.). 2 Briefcirculaire van
RH L nr 27921 d.d. 18-7-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Brief d.d. 4-12-40 van de Reichspreis
kom missar aan Abt. Preisbildung. (Archief A bt. Prb. N  4b). 4 Uittreksel van het verslag van een
bespreking over Preisgestaltung für Beuteware u. Aufkaufsgut aus dem besetzten Westen. (Archief 
Abt. Preisbildung N  4b).
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landse zich  dus tam elijk onverschillig  tegenover een  prijsverandering, als de w instm arge  
gelijk  b l e e f 1. A nders lag dit bij de slagers, die h et verlies zouden  m oeten  dragen, daar het 
vrijw el onm ogelijk  leek , de prijsverlaging o p  de veehandel o f  de boeren a f  te w entelen  2. Er 
kw am  dus protest van  deze zijde, dat n o g  to t allerlei p o litiek e  verw ikkelingen voerde, die  
echter in  het vo lgen d e H o o fd stu k  behandeld zu llen  w orden, daar zij to t ver in  1941 vo o rt
duurden.

H et waren trouw ens n iet alleen  de slagers en  de hu idenhandel, v o o r  w ie deze zaak belang  
had. D e  geëiste aanpassing bij het D u itse  prijsniveau w as van principiële betekenis. W erd  
aan de D u itse  w ensen toegegeven , dan zou  dat een  n iet onbelangrijk precedent betekenen. 
M en zou  im m ers een  verandering brengen in  het N ederlandse prijspeil zonder dat daarvoor  
binnenslands een  dringende reden w as. T en D epartem ente zag m en dit zeer w el in  en  voe ld e  
m en daarom  niet veel v o o r  de verlaging. Bij het R H L  lag de zaak  anders, de heer V erw oerd  
w as n iet a fkerig  van aanpassing aan  h et D u itse  prijspeil, m its over de gehele linie. D it  zou  
v o o r  de leder- en schoenindustrie nl. n iet on voord elig  u itkom en. Hij zag deze zaak, zoa ls  
m en ten  D epartem ente terecht opm erkte, echter w el w at sim plistisch. M en k o n  im m ers, als 
h et over een  gehele vo lksh u ish oud in g  ging, m oeilijk  spreken van  tw ee versch illende prijs
peilen , d ie d o o r  h et bij verordening openen  van  een  ’slu is’ gelijk gem aakt k on den  worden. 
H et ging hier om  prijs-structuren, w aarin tal van ind ividuele verschillen naar boven  en  naar  
beneden kon den  voorkom en , veroorzaakt d o o r  verschillen in  de econ om isch e  opb ouw  van  
de respectieve landen. O ok  de D u itse  prijs-autoriteiten in  N ederlan d  zagen zeer go ed  in, 
dat een algem een gelijktrekken niet m ogelijk  w as zonder daarm ee in  de econ om isch e  struc
tuur tal van  breuken te  veroorzaken . A lgem ene aanpassing w erd dan o o k  n ie t direct geëist 
en  ten D epartem ente streefde m en er naar, n ieuw e prijsstellingen te d oen  plaatsvinden in het 
belang van  een zo  g o ed k o o p  m ogelijke voorzien ing  der binnenlandse m arkt. D o o r d a t de 
heer V erw oerd echter aan zijn ziensw ijze vasth ield  en  bovend ien  h et D epartem ent zo  lang  
m ogelijk in  het duister liet om trent de details van  de v o orgen om en  regeling (zow el hij als 
D r. Brunnée hadden een  heilige afschuw  van  het ingrijpen d o o r  am btelijke instanties van  
buiten de branche) w erd de zaak tenslotte  w einig  e legant o p gelost en  on tsto n d  een  ernstig  
m isverstand tussen D epartem ent en  R H L .

B egin O ctober w aren R H L  en  Gruppe L eder  het n l. een s gew orden over de u itvoering  
der prijsverlaging. H et R H L  had  hiervoor een  schem a ontw orpen . D e  inkoopsprijzen  zouden  
m et y2 cen t per p o n d  per w eek verlaagd w orden , en de verkoopsprijzen  zou d en  telkens  
tw ee w eken later v o lgen , zo d a t de handel geen verliezen b ehoefde te lijden, ja  zelfs de handels
m arge relatief iets verbeterde. H et verlagen der prijzen zou  n iet v ia  een  beschikking van de  
Secretaris-G eneraal w orden  uitgevoerd, d och  een voud ig  d o o r  de Prijzencom m issie, ingesteld  
bij het z.g . status-quo-contract. B egin  O ctober zo u  m en de eerste halve cent aftrekken. 
W egens de voortdurende pressie u it Berlijn w ilde de Gruppe L eder  nu  zo  spoed ig  m ogelijk  
beginnen en  verzoch t het D epartem ent om  sp oed ige m edew erking. H et D epartem entale  
B ureau Prijzen kreeg de indruk, dat, nu  de technici het eens w aren, w einig  m eer aan de zaak  
te d oen  w as en  verklaarde zich  dus bereid m ede te w erken, althans aan de eerste halve cent, 
onder voorbehoud  van nader overleg m et het R H L . T enslotte  achtte m en de zaak n iet zó  
gew ichtig  nu  het o m  een prijs verlaging  ging. H et R H L  liet inderdaad deze eerste prijsver
laging na telefon ische m achtiging van  het B ureau Prijzen van het D epartem ent uitvoeren 3,

1 Bespreking R H L -Gruppe Leder d.d. 6-9-40. Verslag in C .A .B. RH L, documentatiemap 134. 
Bespreking RH L-Ned. Ver. v. Huidenhandelaren-Grap/je Leder d.d. 10-9-40. Verslag in Archief
RH L 3018. 2 D e veeprijzen zijn immers slechts voor een zeer klein gedeelte afhankelijk van
de waarde van de huiden. 3 Verslag vergadering Directeuren van Rbx d.d. 12-9-40 (C.A.B., 
Afd. Nijverheid-Organisatie). N ota bur. Prijzen Dept. voor de Secr. Gen. d.d. 7-10-40. (C.A.B. 
Afd. Nijverheid-Prijzen nr 3). Bespreking RHL-Gruppe Leder d.d. 5-10-40. (Verslag in C.A.B. 
RH L documentatie, map 143). Bespreking Abt. Preisbildung met Prijsafdeling Departement 
d.d. 7-10-40. (Aktenverm erk  in Archief Abt. Preisbildung. N  2b).
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m aar achteraf bleek , dat m en het n o g  lang niet eens was. D e  heer V erw oerd was teleur
gesteld , nu  hij begreep, dat het D epartem ent geen algem ene aanpassing w enste en dat het 
v o o r lo p ig  bij een  incidentele prijsverlaging zo u  blijven. Hij w ilde n u  liever van de zaak  
afzien  en vond  de Secretaris-G eneraal bereid een  pog in g  te d oen  de hele m aatregel te voor
kom en. D e ze  kw am  daarbij w eer terug o p  het argum ent, dat er van  N ederlands standpunt 
gezien  geen  dw ingende redenen waren. Iedereen had  dus eigenlijk spijt van de eerste ver
laging en de verdere m aatregelen w erden to t nader order a fg e la s t1. M en kw am , nu  de eerste  
stap al gezet was, echter vanzelfsprekend te laat m et de nieuw e pogin g  de aanpassing nog  
te verhinderen. D e  D uitsers w erden ongedu ld ig  en de druk uit Berlijn nam  to e .2

T enslotte m oest m en w el toegeven  en  van  9 D ecem ber 1940 to t 6 Januari 1941 werden  
de inkoopsprijzen  per w eek  m et eenm aal % cen t en  vier m aal 1 cent per pon d  verlaagd, van  
16 D ecem ber to t 27 Januari de verkoopprijzen per 2 weken m et vijfm aal 1 c e n t 3.

D e  hoekprijs v o o r  k o e h u id -g a a f4 bij in k o o p  van de slachter w as hierm ee o p  f  0 ,32  per kg  
gekom en. T enslotte w erd vo o r  de slagers een  zekere com pensatie  gevonden  d oor verhoging  
in  prijs van  de slachtafvallen.

V oorzover schrijver dezes bekend, is deze incidentele aanpassing d o o r  de D u itsers niet 
o p  grote schaal als precedent u itgespeeld , hoew el soortgelijke w illekeurige beslissingen n o g  
vele  m alen zijn voorgekom en .

d. R egeling handel
O p 10 M ei 1940 bevatte de S ta a tscou ran t een  B eschikking van de M inister van E co n o 

m ische Z aken, waarbij de d ispensaties en  vergunningen van  alle  R ijksbureaux vo o r  verkoop  
en  aflevering van distributiegoederen anders dan in  de detailhandel werden ingetrokken 5.

H ierm ede w as dus o o k  de huidenhandel v o o r lo p ig  stilgelegd, om dat de a lgem ene ver
gunningen , in  Septem ber-O ctober 1939 uitgereikt, vervielen.

O p 23 M ei w erd aan de opk opend e handel w eer een algem ene vergunning verstrek t6. 
D e  tussen- en groothand el werden gebonden  aan ind ividuele vergunningen, die van  21 M ei 
a f  k on den  w orden  aangevraagd. H et lag in de b edoelin g  van het R H L , d it systeem  van indi
v iduele vergunningen aan te hou den  om  daarm ee de gehele handel voortdurend te kunnen  
overzien en  leiden. Spoed ig  bleek echter de stroom  van aanvragen groter dan de verwerkings
capacite it van het R H L  en  o p  8 Juni 1940 m oest als noodm aatregel w eer aan alle handelaren  
een  algem ene vergunning gegeven w orden 7. Pas in  A ugustus w as h et R H L  zover m et de 
adm inistratieve voorbereid ingen gevorderd, dat het stelsel van  ind ividuele vergunningen  
definitief k o n  w orden ingevoerd 8. H et zou  vijf jaren van kracht blijven.

D e  verplichte adm inistratie, die begin 1941 v o o r  alle handelaren werd ingevoerd, werd  
reeds in  H oofd stu k  IV  besproken.

H et status-quo-contract in  de b innenlandse hu idenhandel b leef van  kracht m aar werd

1 N ota van de heer Verwoerd voor dr Hirschfeld d.d. 10-10-40. (C.A.B. RHL-documentatie, 
map 83). Bespreking V.HL-Gruppe Leder d.d. 10-10-40. (Verslag in C.A.B. RHL-docum entatie, 
map 143). Aktenvermerk van Dr. Brunnée voor dc Abt. Preisbildung d.d. 15-10-40. (Archief Abt. 
Preisbildung N  2b). 2 Bespreking Afd. Prijzen Abt. Preisbildung d.d. 12-11-40 en Brief
Abt. Preisbildung aan de Secr.-Gen. d.d. 21-11-40, waarin pressie wordt uitgeoefend. (Archief 
A bt. Prb. N  2b). 3 Met brief d.d. 27-11-40 berichtte de plvv. Secr.-Gen. aan de Abt. Prb., dat 
hij accoord ging, mits de verlaging in langzaam tempo zou geschieden. (Archief Abt. Prb. N  2b
E.e.a. is definitief geregeld tijdens een bespreking van RH L, A bt. Prb. en Gruppe Leder. 
(Verslag in C.A.B. RH L 3018). D e circulaires van de Ned. Ver. van Huidenhandelaren, waarmee
de verlaging wordt ingevoerd, bevinden zich o.a. in Archief Gewi 7-Preise, het schema in C.A.B. 
RHL-docum entatie, map 83. 4 D e vaststelling van een basisprijs betekent niet, dat voor alle 
soorten huiden de prijs gelijkelijk op f  0,32 per kg werd gesteld. Alleen de prijs van koehuid-gaaf 
werd op f  0,32 gesteld, voor andere qualiteiten golden volgens een bepaalde sleutel andere prijzen.
5 Beschikking nr 28451 N . 6 Circulaire model 123 (C.A.B. RHL-circulaires). 7 Gegevens in
C .A.B. RHL-circulaires. 8 Circulaire mo.del 207 d.d. 27-8-40. (C .A.B. RHL-circulaires).
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na en ig  overleg  m et de V ereniging van  H uidenhandelaren op  20 Januari 1941 vervangen d oor  
een n ieuw  contract, w aarin slechts enkele redactiew ijzigingen van  form ele  aard w aren aange
bracht. D e  b edoelin g  w as, o o k  die handelaren, die n o g  n iet had den  getekend, to t m ede
w erking te bew egen . D it  effect werd echter d o o r  de actie van een groep tussenhandelaren  
n ie t bereikt. D e  hierm ee verbonden p olitieke en econ om isch e  verw ikkelingen zu llen  wij in  
het vo lgen d  h o o fd stu k  behandelen.

A an  de prijsbepalingen van het contract kon  allicht n iet m eer zu lk  een  grote betekenis 
gehecht w orden, n u  d o o r  de algem ene prijsstop o o k  de huidenprijzen bevroren waren. D e  
regeling b leef ech ter w el van kracht en werd, zo a ls wij zagen, gebruikt v o o r  de gedw ongen  
aanpassing aan  het D u itse  prijspeil.

e. B ontvellen en pelsvellen
O p verzoek  van  het R H L  werd in A ugustus 1940 na overleg m et enige vooraanstaande  

personen  uit de bon than del, de huidenbesch ikk ing zod an ig  gew ijzigd, dat alle hu iden  en  
vellen, dus o o k  bon tvellen  er onder vielen. V erk oop  en aflevering alsm ede bew erking van  
deze vellen  k o n  dus voortaan  slechts m et vergunning van het R H L  geschieden 1. D it  bracht 
betrekkelijk w ein ig  w erk m ede, hetgeen  m oge blijken uit het feit, dat v o o r  de desbetreffende  
aanvragen voor lo p ig  geen form ulier werd voorgeschreven . A lles g ing  g ew o o n  per brief.

Van D u itse  zijde bestond  v o o r  bon tvellen  betrekkelijk w einig belangstelling. D aarentegen  
w el v oor  k leine pelsvellen (konijn etc.). In  N ovem ber 1940 sprak de R eferen t  v o n  Savigny  
m et de R eichsbeauftragte fü r  Rauchw aren  af, dat in  principe de N ederlan dse productie van  
deze vellen  d o o r  D u itslan d  zo u  w orden  afgenom en , waarbij de geldende D u itse  prijzen als 
m axim um prijs zou d en  w orden  aangehouden  2. Inderdaad verschenen er inkopers van  de  
firm a’s G rünberg en  Schw itzing o m  pelsvellen resp. snijvellen op  te kop en . D e  actie werd  
echter n o g  geenszins system atisch  gevoerd, al werden grote h oeveelheden  geëxporteerd. D eze  
export w as trouw ens o o k  in  norm ale tijden gebruikelijk, daar dit so o rt vellen  in  N ederland  
nauw elijks werd verwerkt.

ƒ. Schapevellen
D e  schapevellenregeling liep o o k  na de bezetting regelm atig door. S lechts w erden enkele  

w ijzigingen in  de u itvoering gebracht. D e  belangrijkste daarvan was, dat als gev o lg  van  een  
verhoging van de scheerw olprijs de overnam eprijs v o o r  b lo o tw o l per 22 Juli 1940 verhoogd  
w erd to t f  2 ,30  per kg. V oorts w erd de b loo tm eth od e verbeterd do o r  een  verbod  om  kalk  te  
gebruiken, w aardoor de kw aliteit der b loten  m erkbaar vooruitg ing.

V an Januari 1941 a f  w erden o o k  sm azen en  voorsneevellen  in  de regeling betrokken. 
T enslotte  werd in  A u gustu s 1940 v o o r  D ren tse  en  K em pense schapevellen  een  toeslag  van  
f  0 ,15 per vel o p  de taxatieprijs vastgesteld , als com pensatie  vo o r  het feit, dat de taxatieprijs 
van deze vellen  aanzienlijk b leef beneden de prijzen, die vroeger v o o r  deze vellen  gem aakt 
werden. (D it  w as gev o lg  van het feit, dat voorheen  een gem iddelde prijs betaald  werd en  
thans elk  vel afzonderlijk  geschat werd).

In totaal w erden in  h et se izoen  1940-1941 297 000 vellen  ingenom en 3.

§ 5. LEDERINDUSTRIE

a. B eze ttin gsgraad
T oen  de D u itsers o p  10 M ei N ederlan d  b innenvielen , liepen de bew erkingsvergunningen, 

die het R H L  per 1 M ei v o o r  tw ee m aanden had  uitgegeven. F orm eel zijn deze n iet m eer  
ingetrokken, m aar in  fe ite  von d en  er vóór  1 Juli reeds zeer belangrijke veranderingen plaats.

1 Brief R H L aan Departement d.d. 8-6-40. Beschikking van 15-8-40 nr 31174 N G  Ned. Stcrt.
nr 158 (C.A.B. A  10/1-4). 2 Verslag bespreking te Brussel op 19-11-40. (Archief Gewi 7-pels-
werk. 3 Gegevens uit verslagen betr. de Schapevellenregeling in C .A .B .-RH L.
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D e  belangrijkste w as w el, dat de industrie zich m oest gaan instellen  op  het verwerken van  
in landse huiden als voornaam ste grondstof, een  n iet te  onderschatten  structuurw ijziging.

V oorts w as het duidelijk, dat de on gew oon -grote  bedrijvigheid, d ie vó ó r  10 M ei geheerst 
had, n iet zo u  kunnen voortduren. D o o r  het R H L  w erd aan de fabrikanten aangeraden de  
inw erking te beperken, m et u itzondering van  de beste exotisch e  partijen, die ju ist in  bew erking  
genom en m oesten  worden.

In verband m et de ongunstige lo o isto fp o sitie  werden einde Juni n ieuw e bew erkings- 
vergunningen v o o r  de m aand Juli aan  de fabrieken gezonden, waarbij de productie van z o o l
leer en  tuigleer to t 40  % van de vroegere werd teruggebracht, terwijl de aflevering w erd b e
perkt to t 40  % aan de schoenfabrieken en 50 % aan  de handel (dwz. voornam elijk  reparatie- 
leer). H et productiepeil v o o r  ch room geloo id  overleder, technisch- en  drijfriem leder, b leef  
o p  100 % gehandhaafd. x.

N a  de m et de D u itsers gevoerde onderhandelingen bleek  het, v o ora l do o r  de geplaatste  
D u itse  schoenorder, gelukkig m ogelijk  d it v o o r  de looierijen  catastrofaal lage peil vo o r  zo o l-  
leder en tuigleder weer op  te voeren to t 60 % waarbij de aflevering aan handel en sch oen 
fabrieken werd gesteld o p  60 % resp. 50 % . D it  w erd einde Juli do o r  de Gruppe L eder  go ed 
gekeurd 2 en  van A ugustus a f  w erden de bew erkingsvergunningen o p  dit peil gebracht, 
w aarop  zij verder bleven.

D e  betekenis van deze productiebeperking m oet m en niet te  h o o g  aanslaan. H et vast
gestelde percentage w as n iet exact te controleren, hetgeen  in  deze eerste m aanden dan o o k  
n iet geschiedde. H et R H L  liet im m ers stilzw ijgend grote partijen leder als zom erschoeisel 
onder de bevolk ing  brengen. D e  vaststelling  der percentages w as in  de eerste plaats een  
w aarschuw ing aan de fabrieken voorzich tig  te zijn m et de voorraden , en  kreeg pas in de 
lo o p  van herfst en  w inter het karakter van een werkelijke quotering. H et R H L  streefde er 
vo o rts naar, de a lgem ene bewerkingsvergunningen te vervangen door  ind ividuele vo o r  elke  
looierij. D it  vergde uiteraard veel voorbereid ing en  k o n  eerst in  M ei 1941 geschieden.

In O ctober 1940 bleek  het nod ig , o o k  de productie van  chroom leder, w aarvoor nu vrijwel 
alleen in landse kalfsvellen gebruikt kon den  w orden, te beperken to t 60 %. O ok  v o o r  alle  
andere soorten  leder werd deze beperking ingevoerd.

T enslotte  verb ood  het R H L  aan de looierijen  zonder specia le toestem m ing andere leder- 
soorten  dan norm aal gebruikelijk te gaan produceren.

b. L ooi- en andere voorschriften

A ls eerste m aatregel om  de geringe voorraad  loo isto ffen  langer te laten  duren lag vo o r  
de hand o m  -  evenals in  D u itslan d  sinds lang  geschiedde -  de p lantaardige loo istoffen  deels 
te vervangen do o r  synthetische en cellu lose-extracten. Z ow el bij de Gruppe L eder  a ls het 
R H L  gingen de gedachten onm iddellijk  in  die richting. V o o r lo p ig  dacht m en daarbij aan  
een  verhouding 80-10-10, iets m inder E rsa tz  dan in  D u itslan d  gebruikelijk 3.

Per 15 Juli 1940 w erd d o o r  het R H L  h et eerste loo ivoorschrift v o o r  vache-zoolleder u it
gevaardigd. Practisch w erd h ierdoor de gem iddelde looiduur v o o r  zoolleder, d ie in  N eder
land gew oonlijk  slechts zes w eken bedroeg, o p  drie m aanden gebracht. D it  geschiedde op  
aandrang van D r . Brunnée (in D u itslan d  lo o it  m en gem iddeld  zes m a a n d en !) en had  w el 
voordelen . D o o r  de langere loo id u u r v iel nl. de onderbezetting der industrie n iet z o  op , 
hetgeen  de kans op  slu iting van  bedrijven verm inderde. D e  voornaam ste punten van dit 
voorschrift waren de v o lg en d e:4

1. M in im um  verblijfsduur der huiden in  vaten en laven van zes w eken, w aarvan m inim aal
vijf w eken in de laven , waar de huiden v o l en  zat d o o r lo o id  m oeten  w orden.

1 Circulaire m odel 180 d.d. 5-7-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Besprekingsverslag in C.A.B.
RH L-Docum entatie, map 143. 3 Brief Dr. Brunnée aan de Reichsstelle d.d. 20-7-40 (Archief
Gewi-7). 4 Circulaire m odel 182 d.d. 8-7-40 (C.A.B. RHL-circulaires).
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2. V erbod to t het aanzetten  van n ieuw e laven.
3. L oo isto fgeh a lte  bij de v o o r lo o iïn g  m axim aal 15° B é bij 20° C ., m axim um -tem peratuur

bij de vo o r lo o iïn g  35° C.
4. Bij de n a lo o iïn g  m axim aal 40  % plantaardige lo o isto f. M axim ale gewichtsverm eerdering

(luchtdroog) der huiden d oor de n aloo iïn g  10 %.
5. V erbod  van gebruik van  sterke zuren vo o r  bleken.

N a d a t vo ld oen d e synthetische loo istoffen  u it D u itslan d  waren aangevoerd , vo lgde per  
10 O ctober een n ieuw  v o o r sc h r ift1, waarin v o o r  vache-zoolleder, tuigleder, technisch- en  
drijfriem leder h et gebruik van  m inim aal 10 % synthetische loo istoffen  en  10 % cellu lose- 
extracten werd voorgeschreven .

M et ingang van  14 O ctober w erd voorts het m eeloo ien  van de kop pen  verplicht gesteld , 
o m  de lederproductie zo  h o o g  m ogelijk  o p  te  voeren 2.

T enslotte  w as reeds in  Juli een  verbod uitgevaardigd v o o r  de productie van suède en  
lakleder, o m  de gehele productie te  concentreren o p  de m eest noodzakelijke soorten . In  
verschillende gevallen w erden o p  dit verbod echter uitzonderingen toegestaan  v oor  partijen  
huiden die v o o r  andere doeleinden niet z o  gem akkelijk te gebruiken waren. Z o  werden bij 
de lederfabriek O isterwijk n o g  to t diep in  1941 regelm atig 200 paardehalzen per w eek  to t 
lakleder verwerkt.

§ 6 . LEDER

a. Distributie en voorraadpositie
O p 10 M ei 1940 veranderde leder van  een vrij in  een  gedistribueerd artikel. D e  algem ene  

afleveringsstop van die dag 3 h ie f  de dispensatie, d ie sedert D ecem ber 1939 gegold en  had, op . 
E inde M ei w erd de aflevering weer m ogelijk, d och  pas na verkregen vergunning.

D e  ledervoorzien ing b o o d  welisw aar nog  geen grote m oeilijkheden, m aar de onzekerheid  
om trent de toekom stige productie m aakte distributie noodzakelijk .

In  de dagbladen verscheen o p  21 M ei een  m ededeling van  het D epartem ent, waarbij 
bekend werd gem aakt, dat de aflevering van leder anders dan in  de detailhandel voortaan  
gebonden zou  zijn aan een vergunning van R H L . H et gevolg  w as, dat het R H L  overstroom d  
werd m et aanvragen, die onm ogelijk  alle beoordeeld  kon den  w orden, om dat het apparaat 
daarvoor n o g  ontbrak. D eze  aanvragen werden daarom  eenvoudigw eg vo o r  50 % toege
staan.

V o o r  de detailverkoop van reparatie-leder aan schoenherstellers kregen de ingeschreven  
lederhandelaren o p  25 M ei 1940 een  algem ene vergunning 4, d ie tevens go ld  v o o r  k leine  
hoeveelheden  overleder. A ls enige voorw aarde w erd gesteld , dat de transacties dienden te  
blijven binnen h et kader van norm aal handelsverkeer.

Inm iddels v o n d  in  Juni bij de  lederhandel een  enquête p laats naar de om zet in  de jaren  
1937, 1938 en  1939. O p de resultaten van deze enquête w erden voortaan  toew ijzingen in  
percentages van het verkregen gem iddeld m aandverbruik gebaseerd 6. D e  eerste toew ijzing  
van zoolleder v o n d  p laats vo o r  Juli, dus nadat enige zekerheid w as verkregen over de te ver
w achten productie. D e  toew ijzingen waren steeds gespecificeerd naar croupons, halzen en  
liezen , w elke specificatie o o k  bij de enquête w as toegepast. A anvankelijk waren deze to e 

1 Circulaire m odel 238 d.d. 7-10-40 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire m odel 240 d.d. 
12-10-40 (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Beschikking nr 28451 N , Ned. Stcrt. d.d. 10/11-5-40 nr91.
4 Circulaire model 137 d.d. 25-5-40. (C.A.B. RHL-circulaires). Voor aflevering van zwaar over
leder aan reparateurs was wegens de schaarste aan dit artikel een speciale vergunning vereist
volgens circulaire m odel 401 d.d. 12-8-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 5 Zoals in H oofdstuk III 
uiteengezet, hadden deze 'toewijzingen’ niet het karakter van een vergunning o f  dispensatie.
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w ijzingen tegen elkaar inw isselbaar vo lgen s een  bepaalde sleutel, na N ovem ber 1940 niet 
m eer 1.

V o o r  Juli werd 50 % toegew ezen , v o o r  A u gustu s 60 %, o p  w elk peil de toew ijzingen  
m eer dan een jaar gestabiliseerd bleven. E xtra-toew ijzingen w erden o .m . verstrekt vo o r  her- 
bevoorrad ing van  te R otterdam  getroffen handelaren.

D e  toew ijzing van 50 % v o o r  Juli w erd in  fe ite  ruim  overschreden, d oordat het R H L  
in  deze m aand n o g  aanzienlijke transacties d oorliet van  de looierijen  naar schoenindustrie  
en  handel o m  ze aan m ogelijke export te onttrekken. A an  D r. Brunnée w erd een  verhaal 
opged ist over ’o verloop p osten ’ van  de m aand Juni. In de herfst werd de beperking echter  
zeer reëel. In k ilogram m en betekende de toew ijzing van  60 %:

150 000 k g  croupons, 15 600 k g  halzen , 41 000 kg liezen.
T otaal per m aand dus 206 to n  leder.

Een overeenkom stige m eth ode werd gevolgd  bij de toew ijzing van zoolleder vo o r  de 
schoenfabrieken. H ier bedroeg de toew ijzing v o o r  Juli 40  %, in  A ugustus verh oogd  to t 50 %, 
in  N o vem b er to t 60 % van 1939.

G ezien  de ruim e voorraden  licht overleder w erd h iervoor geen toew ijzingssysteem  inge
voerd . D e  aanvragen w erden naar b ehoefte  goedgekeurd.

O ndanks de beperkingen ontw ikkelde de zoo llederp ositie  zich  ongunstig. D e  voorraden , 
die n o o it  gro o t gew eest waren, nam en af, h o ew el n o g  niet in  angstw ekkend tem po.

D e  voorraad bedroeg o p  1 A u gustu s 1940, resp. 1 A pril 1941: 

looierijen handel schoenfabrieken
528 ton 330 ton 643 ton
328 ton 171 ton 332 ton

Bij een  m aandelijks verbruik van  ca. 600 to n  w as de m anipulatievoorraad dus al zeer 
klein  geworden.

b. D u itse inkopen
D e  w einig  overvloed ige lederpositie  had  één voordeel: er w as geen aanleid ing voor  de 

R eichsstelle  om  m et exporteisen  te kom en. D e  heer V erw oerd vestigde daar op  12 Juni reeds 
de aandacht o p  in een  brief aan D r. B runnée, waarin hij deze overw eging aan de D u itsers  
reeds bij voorbaat to e sch re e f2.

Inderdaad w as D r. Brunnée van dezelfde m ening, w ant een  m aand later schreef hij aan de  
R eichsstelle, die van plan w as de inkoper H öh n  naar N ederlan d  te sturen, dat n iem and  
hierheen behoefde te kom en o m  zoolleder te kop en , daar dit er toch  niet w as 3.

D e  R eichsstelle  dacht er anders over en  stelde bij een  bespreking begin Septem ber te 
Berlijn aan D r . Brunnée de eis, 1000 to n  te laten exporteren 4, d ie na protest van  D r. B run
née gereduceerd werden to t 600 ton.

O ok  dit w as echter n o g  veel te  veel v o o r  de reeds geslonken  voorraden en  in  O ctober  
schreef Brunnée aan de R eichsstelle, dat nader onderzoek  hem  er van  had  overtuigd, dat 
150 to n  een  m axim um  w as en dat h et bijeenbrengen daarvan reeds w as begonn en  5. T enslotte  
w erd 75 ton  geëxporteerd en de overige 75 ton  o p  voorstel van  het R H L  gebruikt o m  de 
voorraden  der handelaren te vergroten, toen  deze in  D ecem ber to t een m inim aal peil waren  
gedaald. D e  R eichsstelle  keurde dit echter later a f  en  eiste  de 75 to n  in  de zom er van 1941

1 100 kg huiden =  85 kg croupons; 100 kg croupons =  120 kg halzen; 100 kg halzen =  120 kg
liezen. 2 Brief R H L aan Gruppe Leder AA. 12-6-40 (Archief Gewi 7-leder). 3 Brief Reichsstelle
aan Gruppe Leder d.d. 3-7-40, antwoord d.d. 10-7-40. (Archief Gewi 7-Leder). 4 Brief Gruppe
Leder aan R H L d.d. 24-9-40. (Archief Gewi 7-Leder). 6 Brief Gruppe Leder aan Reichsstelle d.d.
18-10-40. (Archief Gewi 7-Leder).
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alsn og  op . V oorlop ig  b leef h et echter bij de eerste 75 ton , terwijl voorts n o g  enige tientallen  
tonnen  zoo lled er  aan D u itse  legeronderdelen in  N ederland werden geleverd.

In de zom er van 1940 werd 216 000 vierkante v o e t grauw overleder gekocht d oor de  
W ehrm acht en o o k  aan lichtere soorten  en  voeringleder vond  enige export plaats; dit betrof 
echter betrekkelijk k leine hoeveelheden.

c. Specia le soorten
V oor tuigleder en drijfriem leder bestond  bij de bezetter grote belangstelling. M et nam e  

w erd de voorraad  tuigleder, die in  de zom er van 1940 aanw ezig o f  vrijwel afgew erkt was 
(grotendeels aangem aakt vo o r  het N ederlandse leger) vo o r  afnam e do o r  D u itslan d  bestem d. 
D it  b etro f 175 ton . In geen andere zaak  is door  de am btenaren van het R H L  in overleg m et 
de betrokken bedrijven echter zo  su ccesvol de vertragingstactiek toegepast. Eerst van m aand  
to t m aand, daarna van jaar to t jaar w erd de aflevering uitgesteld . D e  ta lloze  uitvluchten, 
daarbij gebruikt, zouden  al een  hoofd stu k  vullen. T enslotte  w as na de bevrijding n o g  een  
g ro o t deel van deze partijen v o o r  N ederlands gebruik gereed!

E en  ander voorw erp van D u itse  belangstelling waren de in N ederland  liggende voorraden  
reptielleder en -vellen . D e  beste delen daarvan w erden in 1940 en 1941 in  opdracht van de  
R eichsstelle  d o o r  een Berlijnse firma w eggekocht, waarbij echter d o o r  het verdwijnen van  
voorraden , de ’beste’ kw aliteiten  n iet altijd zo  erg best waren.

§ 7 . DE SCHOENINDUSTRIE

a. B eperking
Bij het uitbreken van  de o o r lo g  in N ederland w as de schoenindustrie n o g  geheel vrij. Zij 

w erkte sedert Septem ber 1939 m et een  zeer gunstig bezettingscijfer, o .m . dank zij grote  
m ilitaire orders. D o o r  de dreigende schaarste aan zoolleder werd het R H L  echter na M ei 1940 
gedw ongen  zo  sp oed ig  m ogelijk beperkingen toe  te passen. D it  geschiedde voor lo p ig  door  de  
aflevering van  zoolleder te fixeren o p  een gedeelte van de verwerking in de jaren 1937-1939. 
H iertoe  werd einde Juni een enquête gehouden  naar de verwerking in  deze jaren, en naar  
de voorraden  zoolleder en ru b b erzoo lm ateriaa l1. In Juli vo lgde  een  enquête naar het aantal 
in  die jaren geproduceerde schoenen . E inde M ei w as reeds gevraagd naar in  bew erking zijnde  
orders. B egin  Juli werd aan de lederfabrikanten m edegedeeld , dat de aflevering aan sch oen 
fabrieken beperkt d iende te w orden  to t 40 % van  het gem iddelde in deze basisjaren, een  
soortgelijk  bericht ging u it aan de schoenindustrie, die uiteraard d o o r  deze m aatregel zeer 
ernstig werd getroffen. Inm iddels hadden de bekende onderhandelingen m et de R eichsstelle  
plaatsgehad , die v o o r  de schoenindustrie een  beter perspectief openden . In principe was het 
niveau  v o o r  de schoenindustrie o p  60 % der basisjaren bepaald . H ierdoor w erd het m ogelijk  
reeds v o o r  A ugustus de zoo lleder-toew ijzing to t 50 % te verhogen. O p dit niveau b leef zij 
gehandhaafd  to t N ovem ber, toen  het niveau opn ieu w  w erd verh oogd  to t 60 %, ditm aal 
van  de productie in  1939, hetgeen dus een  aanzienlijke verhoging w as, gezien  de grote b e
drijvigheid in  dat jaar.

V olgens de Lederplanung  van D r. Brunnée betekende dit 440 000 paar per m aand v o o r  de 
bevolk ing  en  100 000 paar per m aand v o o r  de W ehrm acht.

In feite  w as de situatie gunstiger v o o r  de bevolk ing  daar m et m edew eten van het R H L  
de fabrikanten een gedeelte van hun ruim e toew ijzing v o o r  m ilitaire laarzen v o o r  de gew one  
productie verwerkten en  er to t O ctober bovend ien  een aanzienlijke productie van ’zom er- 
sch oeise l’ p laats vond.

N a d a t de resultaten van de enquête bij de fabrieken verwerkt waren, nam  het R H L  een  
verdere stap o m  de schoenindustrie in de hand te krijgen. O p 27 A u gustu s ging een circulaire

1 Circulaires model 141, 161, 187 d.d. 27-5-40, 20-6-40, 30-7-40. (C.A.B. RHL-circulaires).
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u i t 1 w aarin w erd aangekondigd , dat o p  1 O ctober 1940 de dispensatie van het be- en ver- 
w erkingsverbod v o o r  leder zo u  w orden  ingetrokken  en  voortaan  de schoenfabrieken be
w erkingsvergunningen zou d en  ontvangen . V an  deze vergunningen waren tw ee soorten  on t
w orpen, nl. vo o r  ’bon schoenen’ en  b o n lo ze  schoenen. V o o r  de bestelling  van bonschoenen  
d o o r  w inkeliers bij hu n  leverancier w as nl. een  bestelbiljet ingevoerd  (zie § 8), dat door  het 
R H L  m o est w orden goedgekeurd. H et goedgekeurde bestelbiljet zo u  n u  tevens als bewer- 
kingsvergunning gelden. V o o r  b o n lo o s  schoeisel diende een afzonderlijke vergunning te 
w orden  aangevraagd onder inzending van een  h a lf en een  geheel gereed m odel van het te 
vervaardigen product, en  een  o p g a a f van de te verwerken grondstoffen . N a  verkregen ver
gunning dienden de geproduceerde schoenen  gestem peld  te  w orden m et ’vrij van b o n ’. 
V oorts w erd verboden andere soorten  te gaan produceren dan m en gew oon  was.

H ierm ede w as dus o o k  de schoenindustrie aan banden gelegd  en  m et nam e een m iddel 
verkregen om  de productie van  m inderw aardig schoeisel tegen te gaan.

b. Zom erschoenen, bonloos schoeisel
R eed s vóór  de kom st der D u itse  lederexperts had het R H L  naast ’schoen en ’, die alleen  

tegen inlevering van een  bon  verkrijgbaar zouden  zijn, ’leerloos schoeisel’ en ’zom erschoeisel’ 
gedefinieerd, dat voor lo p ig  zonder inlevering van  bon s verkrijgbaar zo u  zijn. D eze  definitie  
w as op genom en  in de schoenendistributiebeschikking van  31 M ei. Z om erschoeisel om vatte  
o .m . sandalen , open  sandaletten , w itlederen schoenen , opengew erkte schoenen  en  door-en- 
d o o r  geperforeerde schoenen.

M et de schepping van een bonvrije categorie schoeisel w ilde m en verschillende doeleinden  
bereiken. In de eerste p laats w as h et natuurlijk de bedoelin g  de bevolk ing  een  gelegenheid  
te b ieden zich  te voorzien  van  tijdelijk schoeisel o m  de qualiteitsschoenen  te kunnen  sparen  
to t de w inter en  o o k  bij de industrie de productie van  dergelijk schoeisel te stim uleren, w aar
d o o r  de schoenfabrieken in  m indere m ate afhankelijk  zouden  zijn van  leder als grondstof. 
D aarbij kw am  echter al spoed ig  een  tw eede doel, nl. o m  een zo  gro o t m ogelijke hoeveelheid  
schoeisel in  handen der bevolk ing  te brengen, v óór  de D u itsers de aanw ezigheid  van deze  
schoenvoorraden  bij handel en  industrie zouden  kunnen  aangrijpen om  de productie voor  
de bevolk ing  te drukken. V oor  dit d oe l w erd aan het begrip zom erschoenen  een  ruim e inter
pretatie gegeven. Per circulaire w as in  M ei aan de fabrikanten m edegedeeld , dat v o o r  zom er
schoenen  geen leder m o ch t w orden  verw erkt. In  Juni w erd hu n  bericht, dat u itzonderingen  
m ogelijk  w aren v o o r  leder alleen v o o r  zom erschoeisel geschikt, toestem m ing daarvoor k o n  
onder inzending van  een  m onster w orden aangevraagd bij het R H L  2. Z elfs k on den  voorraden  
van deze soorten  leder aanw ezig bij handelaren en looierijen , aan  de schoenfabrieken w orden  
verkocht. O o k  hier waren vanzelfsprekend ruim e interpretaties m ogelijk  en  veel leder werd  
zod oen d e v o o r  b o n lo o s schoeisel verwerkt.

D e  hoeveelheid  zom erschoeisel, d ie o p  deze w ijze verkocht werd, is n iet te  schatten. 
H et zu llen  ongetw ijfeld  enige m illioen en  paren gew eest zijn. O p 1 O ctober m o est een  einde  
gem aakt w orden  aan de verk oop  van  zom erschoeisel, o m  o o k  n o g  iets te bew aren vo o r  de 
volgen d e zom er. W el b leven een aantal categorieën  b o n lo o s  verkrijgbaar, terwijl tevens enige  
n ieuw e categorieën schoeisel bonvrij w erden gem aakt nl. rep tielschoenen  en avondschoenen  
m et schacht van  zijde, zilver- o f  goudleder 3.

1 Circulaire m odel 208 d.d. 27-8-40. (C.A.B. RHL-circulaires). D e  officiële aankondiging van de 
intrekking der dispensatie is te vinden in de beschikking, genoemd in noot 52. Verbod tot overgaan
op andere soorten in circulaire m odel 241 d.d. 18-10-41 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaires 
m odel 144 d.d. 28-5-40 en 154 d.d. 10-6-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire model 253
d.d. 9-11-40. (C.A.B. RHL-circulaires). Beschikking 47373 M /A  2/D oss. 3111 d.d. 2-10-40. {N ed. 
Staatscourant van die datum). Sommige fabrikanten gingen zelfs zover, bonschoenen te per
foreren om  ze als bonloos te kunnen verkopen. Hiertegen trad het R H L uiteraard streng op. 
D eze bewerking betekende immers verlies aan winterschoeisel.
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V oora l do o r  het bonvrij verklaren van de reptielschoenen w as een  nieuw e m ogelijkheid  
geschapen om  behoorlijk  bruikbaar schoeisel onder de bevolk ing  te brengen. H et is nl. tech
n isch  n iet go ed  m ogelijk  schoeisel van enkel reptielleder te m aken. Ter versterking zijn 
m instens enkele bandjes voeringleder noodzakelijk . V an de D u itse  R eferen t werd toestem 
m ing verkregen o m  v o o r  d it d oel lichte ledersoorten  te gebruiken, terwijl tenslotte zelfs 
schoenen , gedeeltelijk van  leder gem aakt, als b o n lo o s werden toegestaan . H et behoeft geen  
b etoog , dat de voorraden reptielleder groter bleken, dan iem and had verwacht.

O nder b o n lo o s  schoeisel vielen  voorts pantoffels, d ie o o k  na 1 O ctober zonder bon  ver
krijgbaar bleven. V oor  de soorten , waarin leder verwerkt was, behoefde de fabrikant een  
speciale vergunning van  het R H L . A ls  z o o l kw am  daarbij alleen  een co sy -zo o l o f  een  zo o l  
van  liesleder in  a a n m erk in g *. In  N ovem ber w erd de productie van pantoffels toegestaan  
to t  100 % van  het basisjaar 1939. D e  40  % hierbij toegestaan  boven  het m axim um  vo o r  
gew oon  schoeisel m oesten  echter m et een  z o o l van  croüte o f  vervangingsm ateriaal geprodu
ceerd w orden 2.

c. B ew erkingsvoorschriften
H et aantal a lgem ene bew erkingsvoorschriften v o o r  schoenen  w as in  de eerste m aanden  

van  de o o r lo g  n o g  n iet groot. In  het algem een liet het R H L  de werkwijze der fabrikanten  
o n gem oeid  en  controleerde het slechts de nieuw  in  productie genom en soorten . E en u it
zondering werd gem aakt vo o r  het gebruik van voeringleder. In  N ovem ber g a f het R H L  een  
eerste w aarschuw ing ( ’zu in ig  aan’) v o o r  deze g ro n d sto f en in  Januari 1941 w erd het gebruik  
van voeringleder v o o r  voorbladen  en  tongen  geheel verboden evenals vo o r  rijlaarzen. V oor  
heren- en  jongensbottines werden slechts ring- en  glijbiezen toegestaan 3.

d. Specia le voorzieningen
In  de lo o p  van 1940 stelde het R H L  extra-hoeveelheden schoeisel ter beschikking v o o r  

verschillende doeleinden . H et belangrijkste daarvan w as w el de voorzien ing  van o o r lo g s
slachtoffers. V oor  R otterdam  en  andere getroffen streken werden in overleg m et het Centraal 
D istributiekantoor extra b on s ter beschikking gesteld. V ooral extra geproduceerde schoenen  
m et rubberzool etc. werden hiervoor ter beschikking gesteld. Cijfers zijn hierover echter  
m oeilijk  te geven. V o o r  R otterdam  zijn w ellicht 100 000 paar beschikbaar gesteld . G etroffen  
winkeliers werden do o r  het R H L  in  de gelegenheid gesteld , een  nieuw e voorraad  in te slaan.

V o o r  sp ortschoeisel werden afspraken getroffen m et de voornaam ste sportbonden . Per 
100 spelende leden  kregen deze 40  bon nen  ter beschikking. In totaal w erden v o o r  d it d oel 
50 000 voetbalschoenen  en 3500 hockeyschoenen  ter beschikking gesteld 4.

e. D u itse  opdrachten
D e  bezetter w as er vroeg  bij om  de N ederlandse schoenindustrie v o o r  zijn doeleinden  

in  te schakelen. A l o p  19 M ei 1940 stonden enkele heren van de O rganisation T odt in  de  
directiekam er van  de B at’a-fabriek en  dicteerden een voor lo p ig  contract v o o r  de levering  
van 20 000 paar m ilitaire schoenen  5. In Juni verschenen er a l diverse vertegenw oordigers 
van D u itse  ondernem ingen en  instanties, die orders trachtten te plaatsen. Z ou  deze actie  
succes gehad hebben, dan w are al heel spoed ig  het overzicht van  het R H L  over de schoen- 
productie verloren gegaan. M et alle m acht probeerde m en dus, geholpen  do o r  het D ep arte
m ent, deze ontw ikkeling te  rem m en. M en v on d  daarbij een  b on d g en o o t in  de Rüstungs-

1 Circulaire m odel 153 d.d. 10-6-40. (C.A.B. RHL-circulaires). Huispantoffels waren bonvrij 
krachtens de beschikking 30081 M /A  2/D oss. 3111, d.d. 17-6-40. (Ned. S tcrt. van die datum).
2 Brief-circulaire nr 50220 d.d. 8-11-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire m odel 276 d.d.
14-1-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 4 C .A .B.-RH L, documentatie-map 143. 6 Copie-Contract
etc. in C .A .B. RH L, map Duitse orders 1940.
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inspektion , die o o k  geenszins waardering had  vo o r  het u it de band  springen van a l die gretige  
bestellers, die zich  netjes hadden m oeten  hou den  aan  hu n  contingenten  in het Reich.

R eeds op  5 Juni k o n  daardoor aan de industrie w orden m edegedeeld , dat alle D u itse  
opdrachtgevers verw ezen m oesten  w orden naar de R üstungsinspektion  in  D en  H aag, die cen
traal alle bestellingen m et het R H L  zo u  regelen.

H et R H L  had  inm iddels, behalve m et de R üstungsinspektion, o o k  contact verkregen m et 
het W ehrm achtbeschaffungsam t, dat zich speciaal interesseerde vo o r  de nog  lopende orders 
van het N ederlandse leger. Op 8 Juni waren nl. n o g  660 000 paar in  bestelling en  stonden  
150 000 paar vo o r  verzending gereed. N a  overleg  m et het D epartem ent en de Centrale  
M agazijnen w erden deze laatste  150 000 paar, die een  aanzienlijke schad ep ost vo o r  de Staat 
dreigden te w orden, begin Juli do o r  h et W ehrm achtbeschaffungsam t aangekocht. H o e  de 
verdere order werd om gezet in  een  bestelling van  600 000 paar m ilitaire schoenen  van een  
m eer D u its  m od el is reeds uitvoerig  in § 2  beschreven. H et R H L  bracht deze order v o o r  het 
W ehrm achtbeschaffungsam t onder bij een  dertigtal schoenfabrieken. D e  capaciteiten  dezer  
firm a’s waren het R H L  reeds grotendeels bekend d o o r  bem oeiingen  m et de orders v o o r  het 
N ederlandse leger. B ovend ien  w erd de leder-deskundige van  de Centrale M agazijnen door  
h et R H L  overgenom en.

D e  brieven w aarm ede h et R H L  de opdracht ga f lu idden o .m . als volgt:
’V olgens U w  opgave zijn do o r  U  ingevolge m et de C entrale M agazijnen afgeslo ten  c o n 

tracten n o g  te le v e r e n ............... paar m ilitaire schoenen , p r i j s ..................
N aar  rato van het d o o r  U  aan de Centr. M agazijnen te leveren kw antum , ben  ik , inge

vo lge  opdracht van de Rüstungsinspektion , verp licht, U  de levering op  te dragen v a n ...........
paar m ilitaire schoenen  to t de prijs v a n ...........T .o .v . de  Centrale M agazijnen bestaan door
uitvoering van  het bovenstaande geen verplichtingen m eer’.

In totaa l werd do o r  de D u itsers in  de zom er van 1940 bijna een  m illioen  paar m ilitaire  
schoenen  u it N ederland  verkregen, daar op  h et N ederlandse leger 800 000 paar werden  
buitgem aakt en  aan N ederlandse orders ca. 150 000 paar w erden w e g g ek o ch t1.

D e  verdere uitvoering van de 600 000 paar-order begon  eerst in  N ovem ber en  geschiedde  
in  een  tem po van ca. 100 000 paar per m aand. D e  aflevering g a f w ein ig  m oeilijkheden, de 
en ige punten, w aarover onderhandeld werd, waren de norm en v o o r  het te verbruiken z o o l
leder, en  de prijs. D eze  laatste werd tenslotte gesteld  op  f  7 ,99 per paar, terwijl het R H L  vo o r  
zijn bem iddeling een  aparte vergoeding ontving.

D e  zoolleder-norm en gaven aanleid ing to t enige discussie, daar de deskundigen van het 
R H L  de D u itse  norm  van 1,2 kg zoo lleder veel te  laag achtten en  m instens 1,4 o f  zelfs 1,6 kg  
n od ig  m eenden te hebben. Hierbij zat natuurlijk h et streven vo o r , van deze order leder over  
te hou den  v o o r  N ederland. T enslotte werd, nadat enige tijd lang een  verh oogde norm  was 
aangehouden , slechts 1,2 kg toegestaan , een  tegenvaller, die bij de onderhandelingen vo o r  
het 5e K riegshalbjahr een  ro l speelde. Er w as d o o r  de fabrikanten echter al een  behoorlijke  
hoeveelheid  overgehouden. O ok andere D u itse  opdrachtgevers k ochten  n o g  N ederlandse  
schoenen  in  1940, zo  gingen 50 000 paar naar het W interh ilfsw erk  in  E ssen als geschenk  
van de Auslandsorganisation der N S D A P  in N ederland  en  k o ch t de O rdnungspolizei in  totaal 
50 000 paar schoenen  en enige duizenden paren m arslaarzen. T enslotte plaatste de firm a T ack  
de eerste verlagerte  opdracht in  N ederland  vo o r  20 000 paar, w aarvoor deze firm a dus ze lf  
de grondstoffen  leverde 2. Bij deze laatste opdrachten trad het R H L  niet als contractant op , 
d o ch  verleende het slechts toestem m ing na overleg m et de Gruppe L eder. M et u itzondering  
van de opdracht der fa. T ack kw am en deze opdrachten ten laste van het N ederlandse co n 
tingent.

1 D e aangehaalde circulaires van het R H L zijn nummer- en deels ook datum loos, aanwezig in 
C.A.B. RHL-circulaires. Getallen uit rapport Dr. Brunnée aan Reichsstelle in Archief G<?w/7-Duitse
opdrachten. 2 Cijfers uit archief Gewi 7-Duitse opdrachten.
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Wij constateerden reeds, dat deze orders geenszins o p  verzet stieten  bij de industrie. O m  
v o o r  eventuele m oeilijkheden bijv. bij de verdeling toch  een  stok  achter de deur te  hebben  
verbond h et R H L  de p lich t to t h e t aannem en van  deze orders als voorw aarde aan de be- 
werkingsvergunning, een  w ein ig  fraaie m aar practische constructie 1.

§ 8 . SCHOENENDISTRIBUTIE

Reeds vóór de bezetting had het RHL in principe de mogelijkheid van schoen- 
distributie overwogen. Onmiddellijk na 10 Mei werden in overleg met het Centraal 
Distributie Kantoor de nodige maatregelen getroffen om de distributie, die nu drin
gend noodzakelijk was geworden, in te voeren. Op 22 Mei werd door een publicatie 
in de pers bekend gemaakt, dat de verkoop van alle soorten schoenen door de klein
handel voortaan verboden was. Uitzonderingen zouden slechts worden toegestaan 
voor personen in het bezit van een door de Distributiedienst uitgegeven bon. De 31ste 
Mei volgde de Schoenendistributiebeschikking 1940, nr I. In deze beschikking werd 
aan dit verbod een wettelijke grondslag gegeven en werden tevens zomerschoeisel en 
leerloos schoeisel gedefinieerd, die door een dispensatie van het verbod bonloos ver
krijgbaar zouden zijn. Op 17 Juni werd de beschikking in dier voege aangevuld, dat 
de schoenen slechts gekocht mochten worden door hem aan wie de bon was uitge
reikt. Het CDK kreeg maandelijks van het RH L een opgave van voor distributie 
beschikbare hoeveelheid schoenen, die dan over de diverse plaatselijke distributie- 
diensten werd verdeeld. De plaatselijke distributiediensten beoordeelden volgens 
richtlijnen van het CDK de aanvragen om een bon die van het publiek binnenkwamen. 
Normaal schoeisel werd volgens de richtlijnen van het CDK aanvankelijk gereser
veerd voor de bevolkingsgroep met een inkomen kleiner dan f  1200 per jaar, een richt
lijn die na protest der winkeliers overigens spoedig werd ingetrokken. Gehandhaafd 
bleef een tweede, zeker even belangrijke richtüjn, nl. dat slechts aan hen, die geen 
bruikbaar paar schoenen meer bezaten, bons mochten worden verstrekt. Ook deze 
richtlijn werd echter in Augustus reeds minder streng toegepast.

De verkoop van zomerschoeisel werd op 2 October 1940 beëindigd door intrekking 
der verleende dispensatie.2

De herbevoorrading der winkeliers ging als volgt: zij konden bij de plaatselijke 
distributiedienst bestelformulieren (MD 248) kopen, waarop een willekeurig aantal 
schoenen kon worden besteld. Het formulier werd daartoe ingevuld aan het RHL 
toegezonden, waarbij een aantal bons gelijk aan het aantal bestelde paren moest 
worden meegezonden. Het RHL controleerde de bons, stempelde het formulier als 
blijk van goedkeuring met o.a. een nummer en zond het vervolgens door aan de op 
het formulier door de detaillist opgegeven grossier of fabrikant.3 De detaillist bleef dus 
vrij in de keuze van zijn leverancier.

1 Circulaire model 241 d.d. 18-10-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Beschikking nr 28221 M /A 2/-
Dossier 3111 d.d. 31-5-40. Beschikking nr 30081 M /A 2/D ossier 3111 d.d. 17-6-40. Beschikking
nr 47373 M /A 2/D ossier 3111 d.d. 2-10-40. Bekendmaking in de pers d.d. 31-5-40. 3 Circulaire 
model 126 d.d. 22-5-40. (C.A.B. RHL-circulaires).
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De hoeveelheid ’bonschoenen’, in de thans behandelde periode gedistribueerd, 
was de volgende:1

De hoeveelheid zomerschoeisel en leerloos schoeisel kan slechts ruw op enige 
millioenen paren geschat worden om redenen hierboven reeds uiteengezet. Het aantal 
bestond overigens niet alleen uit zuivere zomerschoenen, daar contröle door het RHL 
opzettelijk weinig streng werd gehouden.2 Tenslotte moet nog bedacht worden dat 
tussen 15 en 31 Mei zonder twijfel honderdduizenden, zo geen millioenen paren 
zonder bon verkocht zijn.

Voor overheidsdiensten, zoals politie, Opbouwdienst, etc. werd door het RHL 
een afzonderlijk quantum schoenen en laarzen beschikbaar gesteld, aanvankelijk 
ca. 50 000 paar per maand, dat echter snel verminderde. Hiervoor gaf het RHL af
zonderlijke machtigingen af; de noodzakelijkheid werd door het RHL beoordeeld.3

Van onverwachte zijde kwam nog een aanbieding van schoenen.
In de herfst van 1940 deden verschillende Duitse firm a’s een aanbod to t import. 

Het aangeboden schoeisel was vervaardigd uit materiaal gelijksoortig aan de uit Ne
derland weggehaalde voorraden. Vanzelfsprekend protesteerde het RHL bij de Gruppe 
Leder: moest men hieruit nu concluderen dat het onnodig geweest was, de Nederlandse 
lederproductie zo sterk in te perken?

De Gruppe Leder voelde de situatie aan en zond eveneens een protest naar Berlijn, 
waarin werd medegedeeld, dat deze olïertes een unbeliebsames Aufsehen erregt had
den. Vanzelfsprekend kwam het niet meer to t grote transacties.4

1 Cijfers RHL. a A lle mededelingen betr. de minder officiële handelingen van het R H L  in dit
hoofdstuk berusten op mededelingen door de heren Verwoerd, Hilhorst en Pullens van het RH L
aan de schrijver gedaan. 3 Circulaire C D K  d.d. 9-6-40. (C.A.B. R H L -A  157). 4 Brief Gruppe
Leder aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 19-11-40 (Archief Gewi 7-import).

M ei 
Juni 
J u li .

195 131 
195 131 
222 454

October. . 
Novem ber 
December . 
Januari . . 
Februari .

507 800 
400 000 
500 000 
510 000 
500 000

Augustus . . . .  463 800 
September . . . .  508 200



HOOFDSTUK IX

HET 4e EN HET 5e KRIEGSHALBJAHR 

(1 April 1941-31 M aart 1942)

§ 1. OVERZICHT

Hoewel de industriële productie in de eerste maanden der bezetting reeds was in
gekrompen, was de voorziening der bevolking nog op een zeer behoorlijk peil ge
bleven, doordat men kon teren op voorraden, die de gedaalde productie aanvulden. 
De verkoop van schoeisel tussen 10 Mei en 31 December 1940 is zelfs vrijwel even 
groot geweest als in normale tijden.1 In 1941 was het echter met de schone schijn ge
daan en werd het niet alleen de industrie maar ook de bevolking duidelijk, dat ernstige 
beperkingen onvermijdelijk waren geworden. Ten dele was dit het gevolg van de sinds 
Mei 1940 bestaande schaarste aan grondstoffen, welker gevolgen eerst thans duidelijk 
aan de dag traden. Voor een ander deel waren echter de sterk verhoogde aanspraken 
der Duitsers, die thans het leeuwendeel der schoenproductie voor zich opeisten, aan 
de toenemende schaarste schuld.

In krasse vorm werden deze eisen tijdens een Planungssitzung in Februari 1941 
gesteld. Voor het komende Kriegshalbjahr wensten de Duitsers slechts zoveel leder 
ter beschikking van de bevolking te laten als overeenkwam met het voorzienings- 
niveau in Duitsland, dat volgens hun mededelingen juist van 750 op 500 gram zout- 
gewicht per hoofd per half jaar was teruggebracht.2

De voorgenomen beperkingen voor de Nederlandse bevolking zouden gepaard 
gaan met een verhoogde uitvoer van leder en schoeisel naar Duitsland. Men wilde 
liefst 300 000 paar per maand voor Duitsland laten produceren. Deze plannen der 
Duitsers werden aan het RHL opgelegd, discussie werd niet toegestaan.

Door verschillende omstandigheden kwamen de rigoureuze voornemens nog niet 
onmiddellijk to t uitvoering. De aanval van huiden verminderde zodanig, dat alle 
Duitse plannen volledig in de war gestuurd werden en de productie voor Duitsland 
sterk gereduceerd. Bovendien deed het RHL al zijn best om de Duitse plannen te doen 
mislukken. Toen de voorbereiding der nieuwe Duitse schoenorders veel tijd bleek te 
kosten, maakte het RHL daarvan gebruik om maandenlang extra schoenen te laten

1 Het indexcijfer van de om zet in geld van de detailhandel in het 2e kwartaal 1940 was (1938 =  100) 
175, van het verkochte aantal paren 144. D e jaarcijfers zijn: 144 resp. 113. (Economische en 
Sociale Kroniek der Oorlogsjaren van het CBS). 2 Het gebruik van de term 'Kriegshalbjahr’
met betrekking tot de Nederlandse voorziening vraagt een kleine explicatie. In Duitsland was 
het sedert enige jaren bij de Reichsstelle fü r Lederwirtschaft gewoonte geworden, halfjaarlijks een 
Lederplanung op te stellen. In de oorlog sprak men van Kriegshalbjahre en vanaf het 4e Kriegs
halbjahr, lopende van 1 April tot 1 October 1941, werden de bezette gebieden in  het W esten bij 
deze Planung ingeschakeld en kwamen ieder halfjaar vertegenwoordigers van de Reichsstelle naar 
Nederland om over de plannen voor Nederland te spreken.
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produceren en in distributie te brengen, waardoor een millioen paar zuviel in handen 
der bevolking kwam. Voorts werd in de winter van 1941/1942 opzettelijk de leder- 
productie vertraagd, waardoor de achterstand in de export niet kon worden ingehaald.

In het 5e Kriegshalbjahr echter was de beperking tot 500 g zoutgewicht per hoofd 
per paar mede door de steeds verminderende aanval niet alleen theoretisch maar ook 
practisch een feit geworden. De voorziening der bevolking met schoeisel daalde tot 
minder dan 1/4 van het vooroorlogse peil. Het bonloze zomerschoeisel werd tot 
’bon 2 schoeisel’ gepromoveerd en maakte de grootste helft van het gedistribueerde 
uit. Het RHL zag echter kans, de voorziening met reparatiemateriaal op het bestaande 
peil van ca. 60 % te houden.

Voor de industrie was veruit de ingrijpendste maatregel de stillegging van be
drijven, die de bezetters in de zomer van 1941 in vele takken van industrie gelastten. 
In November 1941 werd drie-vierde der schoenfabrieken en meer dan de helft der 
looierijen stilgelegd, en de lederwarenindustrie -  althans op papier -  vrijwel geheel. 
Voor de betrokken ondernemingen en vooral voor hun arbeiders waren de gevolgen 
van deze maatregel uiteraard ernstig, voor de productie niet, daar de capaciteit der 
overgebleven fabrieken ruim voldoende was voor de verwerking der aanwezige grond
stoffen. Het RHL stond tegenover deze ontwikkeling tamelijk machteloos en kon 
slechts incidenteel wijzigingen in de plannen bereiken of de gevolgen van een stil
legging verzachten.

D oor de trage aanvoer uit Duitsland bleef de looistoffen-positie moeilijk. Ondanks 
de afnemende aanval konden de beschikbare huiden maar nauwelijks gelooid worden; 
wegens brandstofgebrek lag de industrie in Januari 1942 zelfs enige weken geheel stil. 
De lederproductie werd voorts geremd door instrooiïng met eikenschors. Het RHL 
werkte om export tegen te gaan de vertraging in de hand.

Een andere belangrijke wijziging in de situatie werd rechtstreeks veroorzaakt 
door de tegenslagen, die de Duitsers bij de veldtocht in Rusland ondervonden. In Sep
tember 1941 werden nl. alle gave schapevellen opgeëist voor de fabricage van pelzen 
en de behoefte aan pelskleding werd al spoedig zo hoog geschat, dat enige weken later 
ook alle konijne-, katte- en hazevellen voor Duitsland gereserveerd moesten worden.

De handel in huiden en vellen vertoonde een onrustig beeld. Verschillende 
firma’s, met name enkele grote tussenhandelaren, weigerden een nieuw status-quo- 
contract te tekenen en hielden zich niet langer aan de vroegere afspraak, waardoor 
een toenemende verwarring en concurrentie ontstond.

Door belanghebbenden en vertegenwoordigers van het RHL werden tal van ver
gaderingen gehouden waarop menig hard woord viel en buiten deze bijeenkomsten 
om werd flink geïntrigeerd, zelfs met politieke middelen. In het voorjaar van 1942 
was de toestand echter nog weinig verhelderd.

In het distributiestelsel kwam weinig verandering. De voornaamste uitbreiding 
was gelegen in de inschrijving van alle schoenherstellers, voor wie tevens een maximum- 
prijsregeling werd vastgesteld. Ook de distributie van rubberzoolmateriaal werd in 
de herfst van 1941 opgedragen aan het RHL. Dit kreeg voorts nieuwe taken in de toe
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passing van het bedrijfsvergunningenbesluit en het contingentbeheer voor ijzer en 
staal.

Tenslotte moet een verandering worden gememoreerd, die -  hoewel niet van 
economische aard -  het bedrijfsleven ten zeerste heeft beroerd. In 1941 en 1942 vond 
de gedwongen arisering van het Nederlandse bedrijfsleven plaats. Slechts enkele 
sectoren van het bedrijfsleven ondergingen hierdoor een belangrijke wijziging, de 
sector huiden en leder behoorde daar echter zeer zeker toe. Ongeveer drie-vierde van 
de huidenhandel, met name de drie belangrijkste groothandelsfirma’s en vrijwel de 
gehele overlederindustrie was immers Joods bezit. De aanstelling van Duitsers als 
Treuhander bij de grote firma’s betekende dus, dat een zeer belangrijk deel van de 
huiden- en lederbranche in Duitse handen kwam.

§ 2. PLANNING EN ONDERHANDELINGEN

Wel het beste bewijs voor de verandering van instelling die zich bij de Duitse 
Referenten, indien zij enige tijd in Nederland doorbrachten, voltrok, was het ontwerp 
voor een Bewirtschaftungsplan, dat von Savigny begin Februari naar Berlijn zond. 
Hierin werden geenszins exportplannen op de voorgrond geplaatst, doch werd bere
kend in hoeverre een voortzetting van de voorziening op het tot dusverre bestaande 
(theoretische) niveau van 750 gram zoutgewicht per hoofd per halfjaar mogelijk zou 
zijn. Zowel voor de industrie als voor de bevolking zou dit een zeer gunstige ontwik
keling betekend hebben.1 Helaas had dit plan geen enkele kans. Toen de heren van de 
Reichsstelle, het Reichswirtschaftsministerium en het Oberkommando der Wehrmacht 
einde Februari in Den Haag verschenen, dicteerden zij een geheel ander plan: de 
basis werd met 1/3 verlaagd en zou slechts 500 g zt. per hoofd mogen bedragen, 
terwijl meer dan 50 % van de beschikbare huiden ruw of bewerkt tot leder en schoe
nen geëxporteerd zou moeten worden.

De voornaamste reden, die voor deze beperking werd opgegeven, was het dalen 
van het voorzieningsniveau in Duitsland, waarbij de bezette gebieden zich dienden 
aan te passen. Dit werd zo absoluut gesteld, dat voor onderhandelingen in het geheel 
geen plaats was. De heer Verwoerd werd zelfs niet bij de besprekingen betrokken en 
ontving pas later instructies van de Referenten.2

Voor de voorziening der bevolking betekende het nieuwe plan een ramp. Het werd 
nl. door de leiding van het RHL niet mogelijk geacht de te distribueren hoeveelheid 
reparatieleder te beperken, zodat vrijwel de gehele vermindering ten laste van de 
schoenproductie moest komen. Per hoofd der bevolking zou nog slechts eenmaal in de 
vijf jaren een paar beschikbaar kom en!

1 Brief Gruppe Leder aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 7-2-41 met bijlagen (Archief Gewi 7- 
Planung). 2 Verslag der besprekingen tussen Müller (R W M ), Heimer en Steitz (Reichsstelle), 
prof. Stather en M öhlenbeck (O K W )  met Dr. Brunnée en von Savigny op 27-2-41 bij Generalkom-
missar Fischböck. (Archief Gewi 7-Planung).
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De voorlopige rundlederbegroting zag er als volgt uit:
Voorraad huiden per 1-4-41...................................................  7 000 t.zt.
Aanval tot 1 -10-41 .....................................................................  7 200 t.zt.

Totaal beschikbaar.....................................................................  14 200 t.zt.
Af: m an ip u la tievoorraad ........................................................ 2 200 t.zt. (3 maanden)

12 000 t.zt.
Nederlands v e r b r u ik ................................................................. 4 400 t.zt.

7 600 t.zt.
Oude export verplichting ruwe huiden Duitsland . . 2 000 t.zt.

Beschikbaar voor export als leder en schoenen . . . .  5 600 t.zt.

Te verdelen als volgt:
Wehrmachtsverbruik in N ederlan d .....................................  150 t.zt.
600 000 paar mil. sc h o e n e n ...................................................  2 100 t.zt.
600 000 paar vrouw en-w erkschoenen................................  1 230 t.zt.
1 200 000 paar w a n d e lsch o en en .......................................... 600 t.zt.
Te exporteren l e d e r ................................................................. 390 t.zt.

4 470 t.zt.

In totaal was dus de verhouding tussen verbruik voor Nederland en Duitsland 
4400 ton zt. tegen 6670 ton zt., terwijl nog 1130 ton als reserve beschikbaar bleef. 
Hiertegenover stond alleen de toezegging van Duitse zijde voort te gaan met de leve
rantie van looistoffen.

Om verschillende redenen bleef dit plan theorie.
De voornaamste daarvan was wel, dat de Duitse heren de aanval van huiden veel 

te optimistisch hadden beoordeeld, zodat het plan al spoedig in de lucht kwam te 
hangen.

Een tweede oorzaak was gelegen in de steeds grotere moeilijkheden, die de leiders 
van het economisch leven in Duitsland ondervonden bij het verdelen van de in
dustriële en arbeidscapaciteit. Het was omstreeks deze tijd, dat het wachtwoord 
verlagern voor het eerst in het groot werd toegepast. Zoveel mogelijk orders moesten 
in de bezette gebieden worden geplaatst om arbeidskrachten in Duitsland te kunnen 
vrijmaken. Toen het nieuwe plan aan Generalkommissar Fischböck werd voorgelegd, 
deelde deze dan ook mede, dat hij bezwaar moest maken tegen de voorgenomen 
export van grondstoffen en citeerde hij een uitspraak van Goering, die hem kort 
tevoren had gezegd: es sei untragbar, dass irgendwelche Betriebe in den Niederlanden 
zu weniger als 100 % arbeiteten.1 Deze sterke drang tot Verlagerung kwam de Neder
landse lederindustrie zeer te stade, daar zelfs de export van de 2000 ton huiden uit de 
oude verplichting op deze grond in principe door Fischböck werd afgekeurd.

1 Brief van Gruppe Leder aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 10-3-41. Ref. aan onderhoud 
von Savigny-Fischböck op 8 en 10 Maart 1941 en Fischböck-Goering 8 Maart 1941 (Archief 
Gewi 7-Planung).
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De derde oorzaak was gelegen in het verzet, dat het RHL bood tegen de voor de 
bevolking zo uiterst ongunstige plannen, en aan de kunstgrepen die daarbij te baat 
werden genomen.

Reeds werd gememoreerd, dat de Duitsers de plannen voor het 4e Kriegshalbjahr 
dicteerden, terwijl aan de leiding van het RHL werd medegedeeld, dat voor onder
handelingen geen ruimte was. Tegen deze handelwijze werd door de heer Verwoerd ten 
sterkste geopponeerd en hij liet ook geen gelegenheid ongebruikt om aan te tonen, 
dat de plannen zoals ze lagen onuitvoerbaar waren, met name door de veel te hoge 
schatting van de huidenaanval.1

Voorts werden als ernstige bezwaren aangevoerd o.a. het verdwijnen van een be
hoorlijke manipulatievoorraad, waardoor de sortimenten deels zo minderwaardig 
zouden worden, dat de militaire schoenorders in gevaar zouden komen (!) en de als 
gevolg van de stillegging der pantoffel- en sportschoenindustrie te verwachten werk
loosheid, terwijl ook zeer werd geschermd met de ongrijpbaarheid van kleine leder- 
voorraden bij handelaren en producenten -  (1000 soorten bij 1000 mensen). Dat som
mige bezwaren om tactische redenen werden aangedikt, behoeft wel niet te worden 
toegelicht.2 Aangezien bleek dat het RHL zelf de Duitsers niet to t wijziging van hun 
plannen kon bewegen, werd in overleg met het Departement besloten tot een uiterste 
poging om een voor Nederland gunstiger regeling te verkrijgen: de Secretaris-Gene
raal zou zich tot Fischböck wenden. Dit geschiedde bij brief van 23 April 1941,3 waar
in de zeer ernstige gevolgen van de Duitse plannen voor bevolking en industrie nog 
eens werden uiteengezet. Ook dit protest werd echter door de feiten achterhaald: 
de huidenaanval in M aart en April bleek slechts de helft der Duitse verwachtingen 
uit te maken. Toen dit voldoende was doorgedrongen, zond de Gruppe Leder eind 
April een telegram naar Berlijn, waarin de noodzaak van nieuwe besprekingen werd 
duidelijk gemaakt.4

Deze besprekingen vonden begin Mei te Berlijn plaats, alweer zonder dat Neder
land vertegenwoordigd was. In het plan, dat von Savigny meer naar huis bracht, werd 
het productie tekort van 3600 ton zt. gedekt door de volgende maatregelen:5
a. Het Reich ziet af van de oude export-verplichting a 2000 ton zt. huiden;
b. het Reich ziet af van zoolleder-export a 390 ton zt.;
c. de opdrachten voor schoenen worden uitgesmeerd to t l - l - ’42, zodat in het 4e 
Kriegshalbjahr slechts geleverd behoeven te worden:

450 000 p. militaire schoenen;
450 000 p. vrouwen-werkschoenen;
800 000 p. wandelschoenen.

1 Verslag van bespreking tussen L. F. Verwoerd en medewerkers met de Referenten Dr. Brunnée en
von Savigny op 20-3-41. (C.A.B. A  10/1-4). 2 Verslag besprekingen tussen L. F. Verwoerd en 
medewerkers met von Savigny op 28-3-41 en 21-4-41 (C.A.B. RH L-docum entatiemap 143).
3 Brief nr 17730 N G  (Archief Gewi 7-Planung). 1 Telegram Rüstungsinspektion aan Reichswirt
schaftsministerium  d.d. 24-4-41 (Archief Gewi 7-Planung). 5 Bericht van von Savigny d.d. 8-5-41
(Archief Gewi 7-Planung).
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Voor de Nederlandse bevolking betekende deze wijziging nog geenszins een ver
betering, al waren ingrijpende huidenexporteisen van de baan en al was de verhouding 
tussen het Duitse en het Nederlandse aandeel in de huidenproductie thans ten gunste 
van Nederland gewijzigd, daar het gehele tekort ten laste van de export was gebracht. 
De verhouding was thans: Nederland 4400 ton zt. tegen Duitsland 3070 ton zt. De 
productie viel tenslotte nog iets mee, men kwam ruim 750 ton zt. boven de begroting, 
waarvan ook de Nederlandse bevolking profiteerde, doordat het RHL op eigen 
gelegenheid een groter aantal schoenen in distributie bracht dan volgens het plan toe
gestaan was. Het was mogelijk deze extra-distributie van ruim een millioen paren te 
dekken uit de lopende productie, omdat het onderbrengen van de nieuwe Duitse 
schoenorders veel tijd eiste en eerst halverwege het Kriegshalbjahr de schoenfabrieken 
konden beginnen met de productie van deze schoenen. In de drie eerste maanden 
werkten de schoenfabrieken daarom nog door aan binnenlandse orders, die dank 
zij een ruimere uitgifte van bons ook werden gedistribueerd. De reële verbruikscijfers 
werden hierdoor: Nederland 4748 ton zt., Duitsland 3499 ton zt. Van Duitse zijde 
werd achteraf, bij de Planungssitzung voor het 5e Kriegshalbjahr, tegen deze handel
wijze bezwaar gemaakt.

Het opmaken van een plan voor deze nieuwe periode geschiedde overigens op veel 
redelijker wijze dan de vorige maal. Blijkbaar wijs geworden door de mislukte plannen 
van Februari-M aart overlegden de Duitsers nu vroegtijdig en uitgebreid met het 
RHL. Het opstellen van een huidenprognose werd zelfs geheel aan het RHL over
gelaten. Deze voorbereidende besprekingen hadden reeds in Juli-Augustus 1941 
plaats, in September volgde een conferentie in Berlijn en tenslotte kwamen einde 
October de vertegenwoordigers van de Berlijnse instanties naar Nederland om, dit
maal weer in onderhandelingen met het RHL, het definitief program op te stellen.1

De basis van het nieuwe plan zou wederom een hoeveelheid van 500 g zoutgewicht 
per hoofd per half jaar zijn. Aangezien in het najaar een groter aantal slachtingen 
werd verwacht (80 000 per maand), werd gerekend met een betrekkelijk groot over
schot aan huiden, dat wederom zou worden gebruikt voor schoenfabricage voor 
Duitsland. Als basis voor de berekening werd genomen, dat Nederland voorraad 
plus aanval huiden zou krijgen, terwijl de voorraad en het in bewerking zijnde leder 
voor Duitsland zouden worden bestemd, hetgeen van Duitse zijde blijkbaar gemak
kelijk werd geacht. Het voornaamste punt van onderhandeling was ditmaal gelegen 
in het al of niet inhalen van het in het 4e Kriegshalbjahr ten bate van Nederland 
boven de begroting verbruikte leder. Van Duitse zijde stond men er op, dat het teveel 
gebruikte thans ter beschikking van Duitsland zou worden gesteld. Dit teveel was 
allereerst gelegen in het millioen paar schoenen, dat het RHL in distributie had ge
bracht, en voorts in het volgens Duitse normen te hoge lederverbruik voor de militaire 
schoenorders. Tezamen was dit een belangrijke hoeveelheid nl.

1 N otulen der regelmatige besprekingen Verwoerd-von Savigny (C.A.B. RHL-docum entatie- 
map 143) Aktenverm erk  van von Savigny betr. besprekingen te Berlijn en met Fischböck d.d. 
6-10-41 (Archief Gewi 7-Planung).
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1 000 000 paar s c h o e n e n ........................................................ 385 t.zt.
589 000 x (4,6 — 3,6) teveel voor mil. schoenen . . . 509 t.zt.

T o t a a l ................... 994 t.zt.

Er zou dus ongeveer een vierde deel op het totale verbruik voor Nederland ge
kort worden. De heer Verwoerd verzette zich met hand en tand tegen deze eisen, 
vooral tegen het aftrekken van leder voor militaire orders van de toewijzing voor 
civiele doeleinden. In uitvoerige besprekingen werd slechts bereikt, dat de Duitse 
eisen met 100 ton werden verlaagd. De overblijvende 882 ton zouden voor de helft 
in het 5e, voor de rest in het 6e Kriegshalbjahr moeten worden ingehaald.1

Tenslotte werd de volgende begroting opgesteld.2

Nederland
W erkschoenen (171 250 p a a r ) .....................................  548 t.(zt.)
Zoolleder voor Ned. arbeiders in Duitsland . . 220 t. 
Kinderschoenen t/m  maat 39 (640 000 paar) . . 512 t.
Reparatieleder.....................................................................  1 844 t.
D rijfriem leder.....................................................................  352 t.
T u ig le d e r ..............................................................................  88 t.

3 564 t.

Duitsland
a. voor nog niet uitgevoerde opdrachten uit vorige plannen:
Militaire schoenen 170 000 p a a r .......................  950 t.
Vrouwen werkschoenen 69 000 p a a r .......................  128 t.
W andelschoenen 716 000 p a a r .......................  258 t.
Tuigleder (203 ton) ........................................................ 523 t.

1 559 t.

b. nieuwe opdrachten
Vrouwen werkschoenen 451 000 p a a r ....................... 1 042 t.
Kinderschoenen 580 000 p a a r ....................... 1 102 t.
Werkschoenen 195 000 p a a r .......................  653 t.
Duits verbruik in N e d e r la n d .....................................  332 t.
Export zo o lled er ................................................................. 2 740 t.

5 869 t.(zt.)

De verhouding Nederland-Duitsland zou dus ditmaal 3564 ton tegen 7428 ton 
zoutgewicht worden.

Zoals uit de bovenstaande cijfers blijkt, was in het nieuwe plan niet voorzien in de 
aanmaak van wandel schoeisel voor volwassenen voor Nederland. Van Duitse zijde

1 Verslagen van de besprekingen op 21-10-41 bij het RHL en 22-10-41 bij de Rüstungsinspektion 
tussen vertegenwoordigers van het Reichswirtschaftsministerium, de Reichsstelle, het O.K. W., de 
Gruppe Leder en het RHL. (C.A.B. RHL). Bericht betr. de besprekingen van 20/23-10-41 door
von Savigny. (Archief Gewi 7-Planung). 2 Aufstellung van von Savigny. (Archief Gewi 7-Planung).
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werd nl. betoogd, dat de voor dit schoeisel uit te geven bons (364 000 paar per maand) 
voorlopig uit de voorraad der winkeliers gehonoreerd moesten worden, hetgeen 
inderdaad mogelijk was. Toen de heer Verwoerd 5 November rapport uitbracht aan 
de Secretaris-Generaal over de gevoerde onderhandelingen, merkte hij op, dat niet 
alles naar wens was verlopen, al had hij voor de Nederlandse verlangens begrip ont
moet. Onder de in Hoofdstuk V aangehaalde principiële restricties verklaarde de 
heer Verwoerd zich overigens bereid het programma uit te voeren, waartoe hij ver
volgens door de Secretaris-Generaal werd gemachtigd.1

Ook dit plan werd echter evenals zijn voorganger niet gerealiseerd. Wederom bleef 
de huidenaanval beneden de verwachtingen, al was het ditmaal slechts ca. 20 % en 
bovendien dwongen de stagnerende aanvoer van looistoffen en de strenge winter de 
lederfabrieken tot een aanzienlijke beperking der productie, die door het RHL op
zettelijk in de hand werd gewerkt.

Wij komen hiermee tot een der meest dwaze geschiedenissen, die zich op het RHL 
heeft afgespeeld en die wel in hoge mate geschikt is om de wonderlijke atmosfeer, 
waarin de Rijksbureaux tijdens de bezetting werkten, te illustreren.

Men was op het RHL natuurlijk allerminst tevreden met de enorme zoolleder- 
export, die op het program stond. Zoolleder-export betekende immers niet slechts 
verlies van goed materiaal maar ook van werkgelegenheid voor de schoenindustrie. 
Precies zo stond het (zie § 5) t.a.v. een in de winter 1941-1942 door de Duitsers ge- 
eiste export van ca. 500 ton eikenschors, die in Nederland niet direct nodig was, 
naar het RHL moest toegeven. Beide exporten schenen echter onvermijdelijk. Toen 
kwam een nieuwe factor in het spel. De strenge winter maakte, dat de Duitse Gruppe 
Kohle geen kans zag, de kolenvoorziening der industrie te garanderen. Tal van kolen
schepen waren ingevroren. Weliswaar zouden vele fabrieken zich nog enige weken 
met de voorraden hebben kunnen behelpen, maar de Duitsers wensten de beschik
bare kolen in de eerste plaats te reserveren voor militair vervoer en bewapenings- 
industrie. Einde Januari zouden daarom de looierijen stilgelegd moeten worden, ter
wijl zij hun kolenvoorraden ter beschikking moesten houden.

Von Savigny was door deze ’ramp’ geheel overstuur. Als niet-technicus meende 
hij -  geheel ten onrechte -  dat er allerlei ongelukken zouden gebeuren en dat de 
huiden door het bevriezen van de laven geheel zouden bederven. Opgewonden kwam 
hij bij het RHL hulp en advies vragen. Aanvankelijk meende men daar, dat er weinig 
anders op zou zitten dan von Savigny duidelijk te maken, dat de huiden in de dicht
gevroren laven geen schade van belang op zouden lopen, maar in een bespreking 
van de heer Verwoerd met enige van zijn medewerkers kwam plotseling de inspiratie, 
toen de quaestie van de eikenschors-export ter tafel werd gebracht. Zou het niet moge
lijk zijn, von Savigny in de waan te brengen, dat er met die schors iets te doen was? 
Spoedig nam het plan vaste vorm aan. Men zou trachten hem wijs te maken, dat een 
flinke instrooiïng met gemalen schors, waardoor de laven met een dikke schorslaag

1 Brief R H L aan Secr.-Generaal d.d. 6-11-41 nrl34151 met antwoord d.d. 14-11-41 nr 57288 N .G . 
(C.A.B. A  10/1-4).
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bedekt zouden worden, de huiden die in bewerking waren, kon redden. Dan zou 
niet alleen de eikenschors in Nederland blijven, maar ook de lederproductie zodanig 
vertraagd worden, dat van export voorlopig niets kon komen. Het zou immers min
stens drie maanden duren vóór de eikenschors ontloogd was en al die tijd zouden 
de looiers niet of nauwelijks kunnen uitwerken, omdat de hele lavengang vol schors 
zou zitten. Twee irritante export-vliegen zouden in één klap doodgeslagen zijn.

Nu ging het er nog om, von Savigny voor het plan te winnen en vooral ook hem 
in de waan te brengen, dat hij het zelf bedacht had. De Reichsstelle zou ongetwijfeld 
slecht te spreken zijn als de lederexport uitbleef en het RHL zou dan niet graag de 
schuld krijgen.

Het hoofd van de Afdeling Looistoffen en de technisch adviseur van het RHL 
namen de taak op zich. Zij 'studeerden een heel toneelstuk in’: 1 heel voorzichtig zou 
een van hen aan de voorraad eikenschors herinneren, zonder verder iets te suggereren.

Kwam von Savigny op de gedachte van instrooiïng, dan zouden ze hem door 
tegenspraak prikkelen en ook onderling gaan debatteren. Slechts op één punt zou 
von Savigny gesteund worden: men zou toegeven dat er na instrooiïng geen vorst- 
gevaar meer voor de huiden bestond! En werkelijk, op de bespreking in Den Haag 
reageerde von Savigny alsof ook hij zijn rol had geleerd, en zei hij precies op het juiste 
ogenblik aber können wir dann nicht einstreuenl

De hele eenacter werd toen volgens program afgewerkt en aan het slot kon ge
protocolleerd worden:
a. dat de Gruppe Leder to t instrooiïng had besloten;
b. dat van de zijde van het RHL gewezen was op de te verwachten vertraging in de 
productie.

Het RHL haastte zich, de opdracht uit te voeren. Reeds tevoren had men 200 ton 
schors gedisloqueerd en telefonisch gaf men nu een groot aantal looiers opdracht, direct 
in te strooien, wat ze graag deden.

De manoeuvre miste zijn effect niet. De realisatie-cijfers van de rundlederbegroting, 
die na afloop van dit halfjaar konden worden vastgesteld, bedroegen: Nederland 
3374 ton, Duitsland 3472 ton zoutgewicht, Van de voorgenomen zoollederexport was 
net 1/3 (950 ton) geëffectueerd.2 Van het Nederlandse aandeel in de productie werd 
door de vertraging bij de looierijen ca. 400 ton eerst in het 6e Kriegshalbjahr gebruikt, 
terwijl voorts buiten de begroting nog eens 300 ton werd vrijgegeven met toestemming 
van de bezetter.

Ook voor overleder, zowel kalfsleder als andere soorten, werden in de herfst van 
1941 voor het eerst prognoses opgesteld op verzoek van de Gruppe Leder. Cijfers hier
omtrent zullen in § 8 worden gegeven. Belangrijke hoeveelheden moesten voor export 
worden gereserveerd.

1 Gegevens ontleend aan mededelingen van de heren H. J. N ooter en A. J. M. A. van Tilburg
(de ’toneelspelers’) aan de schrijver. Het protocol van de bespreking bleek onvindbaar. D e gevolgen  
liggen echter in tal van andere stukken vast. 2 Brief R H L aan Departement d.d. 28-10-43 
(C.A.B. A  10/1-4).



PLANNING EN ONDERHANDELINGEN 127

§ 3. STILLEGGING VAN BEDRIJVEN

In het voorjaar van 1941 eiste de Duitse Reichskohlenkommissar een aanzienlijke 
verhoging van de export van Nederlandse kolen naar Duitsland. Bij een gemiddelde 
maandelijkse productie van ca. 1 100 000 ton werd een export van 400 000 ton ver
langd. Ondanks de vertogen van de Nederlandse autoriteiten, die ditmaal door 
Fischböck en Seyss-Inquart werden ondersteund, zetten de Duitsers hun eisen door, 
hetgeen vanzelfsprekend ernstige gevolgen had voor de Nederlandse economie. De 
Abteilung Gewerbliche Wirtschaft meende tenslotte om de kriegswichtige productie 
in stand te houden over te moeten gaan tot concentratie der productie en stillegging 
van een groot aantal bedrijven. Aan het vrijmaken van arbeidskrachten was dus 
-  in tegenstelling met latere sluitingsacties -  niet direct gedacht.1

Begin Augustus werden deze plannen ook aan Nederlandse zijde bekend. Het RHL 
ontving opdracht met grote spoed een enquête te organiseren naar het kolenverbruik, 
gesplitst in bedrijfs- en verwarmingsbrandstof. Op 14 Augustus 1941 gingen de for
mulieren de deur uit, binnen een week moest het antwoord ingezonden worden.2 
Reeds vóór het resultaat van deze enquête bekend was, vond een vergadering plaats 
met de besturen der betrokken Vakgroepen, waar von Savigny de onafwendbare slui
ting van een groot aantal bedrijven aankondigde. Van Nederlandse zijde werd be
toogd, dat het kolenverbruik van de looierijen zeer gering was, en dat de schoen
fabrieken vnl. electriciteit gebruikten. Von Savigny sneed echter de discussies af en 
verklaarde alleen te willen vaststellen welke bedrijven volstrekt onmisbaar waren en 
dus geopend zouden blijven.

Hiertoe waren ook twee vertegenwoordigers van de Zentralauftragsstelle versche
nen.3 De discussie over dit onderwerp was uiteraard moeilijk en werd niet gemakke
lijker doordat von Savigny, die tevoren door enkele bevriende (en beangste) schoen
fabrikanten was gefuifd, toen hij uren te laat verscheen, onder de invloed bleek te zijn 
en dientengevolge niet zeer redelijk. Slechts een beperkt aantal bedrijven werd als 
onmisbaar erkend en vele honderden bedrijven werden verwezen naar de Negativliste, 
alles binnen enkele minuten en met één, wat onvaste, armzwaai.

De selectie had de Gruppe Leder gemaakt, voornamelijk naar de grootte der be
drijven. De kleine, gewoonlijk minder efficiënte en moeilijker controleerbare, vielen af. 
Om politieke redenen of wegens persoonlijke voorkeur werden enkele uitzonderingen 
gemaakt.

Inmiddels was aan het RHL een tweede enquête nl. naar het electriciteitsverbruik 
opgedragen, zodat ook dit in de beschouwingen kon worden betrokken.4

Het had in de bedoeling der Duitsers gelegen, reeds per 1 September de rationali
satie in werking te doen treden. Vanzelfsprekend was dit niet mogelijk, zelfs trad in

1 Uitgebreide documentatie in Archief Gewi 5-PIanung. 2 Circulaire R H L m odel 403 d.d.
14-8-41 (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Verslag vergadering d.d. 18-8-41. (Archief Gewi 7-Bedrijfs-
luiting). M ededelingen L. F. Verwoerd, J. G. Hilhorst en mr W. P. M. van der Loo aan schrijver.
4 Circulaire R H L nr 405 d.d. 23-8-41 (C.A.B. RHL-circulaires).
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September een zekere stagnatie bij de uitvoering der plannen in. De bedrijfsorgani
saties dienden elk voor zich een memorandum in betreffende de overwogen m aat
regelen. Allereerst werd natuurlijk gewezen op de grote sociale nadelen voor de werk
nemers en op de bedrijfsschade, die bij stilliggen zou ontstaan, met name bij de 
looierijen, wier machinepark in waarde zou achteruitgaan. De Vakgroep Schoen
industrie wees voorts op de mogelijkheid om, door een groter aantal bedrijven bv. 
4 dagen per week op volle capaciteit te laten werken, een even grote besparing te ver
krijgen. De algemene conclusie was voorts dat de besparing, die als rechtstreeks gevolg 
van de concentratie zou kunnen worden beschouwd, gering zou blijken. Het RHL 
zond deze rapporten met een woord van aanbeveling door aan de Gruppe Leder. Zij 
maakten evenwel weinig of geen indruk op de Duitsers. Er was nu eenmaal besloten 
tot de stillegging en de overige voordelen daaraan verbonden, zoals het vrijmaken 
van werkkrachten, groter overzichtelijkheid der productie etc. waren zo evident, 
dat de bezetters bij hun plan bleven. De enige mogelijkheid om nog iets te bereiken 
was gelegen in onderhandelingen over afzonderlijke bedrijven, die om de een of andere 
reden bijzonder nuttig waren of als zodanig konden worden voorgesteld. Om deze 
reden mengde het RHL zich zoveel mogelijk in desluitingsquaestieen trachtte het een 
aantal bedrijven te behouden. De gegevens der energie-enquêtes werden daartoe uit
gebreid verwerkt en bijzonder ’zuinige’ bedrijven werden naar voren gehaald. Op deze 
wijze werd inderdaad een aantal bedrijven gered. Voor de meeste was echter niets te 
bereiken. Dit werd dan ook door het RHL niet geprobeerd, zowel om tactische rede
nen alsook omdat het RHL de sluiting van een aantal kleinere fabrieken onder de 
bestaande omstandigheden niet anders dan rationeel kon achten.1

Tegen het principe bestond niet zoveel bezwaar, wel tegen de wijze van toepassing.
Een speciale poging werd door het RHL gedaan om de voor de gehele industrie zo 

uiterst belangrijke drijfriemfabrieken open te houden. De eventueel te sluiten kleine 
bedrijven in deze branche gebruikten zo weinig kolen, dat het niet zou lonen deze te 
sluiten. Voorgesteld werd, alleen enkele kleine, aan bepaalde drijfriemfabrieken ver
bonden looierijtjes te sluiten.2

Dit voorstel had weinig succes, de voorgenomen sluitingen gingen door.
Nadat op deze wijze in September en October 1941 onderhandeld was, werd op 

1 November de scheiding tussen Positiv- en Negativliste definitief. Op 11 November 
deed het RHL aan de betrokken bedrijven mededeling van het feit, dat geen brand
stof meer kon worden verstrekt en dat in verband daarmede alle in-, be- en verwer- 
kingsvergunningen met onmiddellijke ingang werden ingetrokken. Aan de leder- 
fabrieken werd een uitlooptijd toegestaan voor het uitwerken der aanwezige huiden. 
Naar buiten nam het RHL de gehele verantwoordelijkheid voor de stillegging op zich, 
in de desbetreffende brieven werd niet naar de Duitse opdracht verwezen. Men gaf

1 Gegevens in Archief Gewi 7-Bedrijfssluiting. Sluiting van een aantal kleine kuiplooierijen 
werd reeds in het voorjaar van 1941 door het R H L  overwogen. (Besprekingsverslag RHL- 
Gruppe Leder d.d. 3-4-41. (C .A.B.-RH L-docum entatie nr 143). 2 Rapport R H L d.d. 21-8-41 
(Archief Gewi 7-Bedrijfssluiting).

\
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dus te kennen, dat de noodzaak der concentratie in hoofdzaak erkend werd en dat het 
RHL de er mee verbonden maatregelen, voorzover onvermijdelijk, zelf zou uitvoeren 
en nagekomen wenste te zien.1

In een brief aan het Departement werd ook geconstateerd dat de sluiting van een 
aantal bedrijven onvermijdelijk was om de aanwezige grondstoffen zo doelmatig moge
lijk te gebruiken en de uitvoering van het productieprogram te waarborgen.2

Het totale kolenverbruik van de leder- en schoenindustrie, dat in 1939 ca. 3900 
ton bedragen had, werd thans vastgesteld op 2486 ton, het electriciteitsverbruik werd 
teruggebracht van normaal 600 000 kwh per maand tot 390 000 kwh. De beperking 
was dus niet zeer aanzienlijk als men rekening houdt met de tot 50 a 60 % gereduceerde 
bedrijvigheid.2

Het getal der gesloten bedrijven was aanzienlijk indrukwekkender:
Open Gesloten

Lederfabrieken.................. 23 137
Drijfriemfabrieken . . .  8 32
Schoenfabrieken . . . .  60 280

Ondanks het feit dat de gesloten bedrijven, vooral bij de schoenindustrie voor
namelijk klein of zeer klein waren, was het aantal arbeiders, dat getroffen werd, 
hoog, nl.3

Open bedrijven Te sluiten bedrijven 
Leder- en drijfriemfabrieken . . 1450 2054 arbeiders
S ch oen fab riek en ............................ 5266 (1806) 7434 (2434) arbeiders

De Duitse behoefte aan arbeidsslaven was in dit jaar nog niet zo hoog gestegen, 
dat deze arbeiders allen voor Duitsland werden opgeroepen. Toch werd door de 
Gruppe Leder reeds op 1 November een lijstje van de te verwachten werkloosheid aan 
de Hauptabteilung Soziale Verwaltung gezonden. Vahle, de vertegenwoordiger van 
deze Abteilung te ’s-Hertogenbosch, ontwikkelde hierop een plan om de vrijkomende 
arbeiders te splitsen in ouderen en jongeren. De eersten zouden moeten overgaan 
naar de nog open bedrijven, de laatsten konden naar Duitsland.4

In hoeverre dit plan is uitgevoerd, hebben wij niet kunnen nagaan. In geen geval 
volledig, maar waarschijnlijk is een klein gedeelte der arbeiders wel in deze richting 
gegaan, een groot aantal vond echter emplooi op het vliegveld Gilze-Rijen, waar men 
vrijwel ad libitum mannen kon gebruiken. Een aanzienlijk deel, misschien wel de 
helft, bleef trouwens nog in dienst bij de gesloten fabrieken.

In vele gevallen bleef nl. ook na de sluiting het bedrijf werken.
Het gelukte het RHL in talrijke besprekingen de Gruppe Leder er van te overtuigen,

1 Briefcirculaires RH L d.d. 11-11-41 nrs 135180 en 135241. Brief Gruppe Leder aan R H L d.d.
10-11-41. (Archief Gewi 7-Bedrijfssluiting). 2 Brief R H L aan Dept. nr 139532 d.d. 22-11-41
(C.A.B. A  10/1-4). 3 Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten is tussen haakjes aangegeven.
4 Archief Gewi 7-Bedrijfssluiting.
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dat het nuttig kon zijn, vele bedrijven met handkracht te laten doorwerken en hun 
daarvoor zelfs grondstoftoewijzingen te geven. Zo kregen verreweg de meeste leder- 
fabrieken na Mei 1942 koppen en andere huidafvallen toegewezen om hiermede de in 
de laven nog aanwezige looistoffen uit te putten, terwijl tijdens de uitlooptijd nog 
geringe energietoewijzingen werden gegeven. Men vervaardigde in hoofdzaak klomp- 
riemen, hak- en tongleder. Andere lederfabrieken legden zich toe op kunstleder- 
fabricage, opspuiten van oud zeildoek etc. Tenslotte gelukte het een tiental leder
fabrieken weer geheel open te krijgen. Het behoeft geen betoog, dat van de uitloop- 
termijnen een wat ruimer gebruik is gemaakt dan officieel toegestaan was.

Voor de drijfriemindustrie werd reeds spoedig bereikt, dat aan de gesloten be
drijven ledertoewijzingen mochten worden verstrekt, waardoor zij als reparatie- en 
gedeeltelijk ook productiebedrijf konden blijven werken. In het najaar van 1942 
werd zelfs een kleine energietoewijzing voor deze bedrijven verkregen.

Vele schoenfabrieken konden voor een deel blijven werken, doordat zij de pro
ductie van bonvrij of bon-II schoeisel met handkracht ter hand namen, waartoe de 
Duitsers na aandrang van de Vakgroep toestemming gaven. Enkele fabrieken gingen 
zich op biezen schoeisel toeleggen. Een groot aantal van de kleinere bedrijfjes bleef 
als herstelwerkplaats en/of maatschoenmakerij aan het werk.1

Een deel van de schok kon dus worden opgevangen, voor velen kwam hij echter 
toch nog hard genoeg aan en tal van bedrijven en arbeiders ondervonden grote moeilijk
heden.

De voorraden leder en schoenvoering van de gesloten schoenfabrieken moesten 
bijv. begin 1942 op last van de Gruppe Leder worden geredistribueerd. Een aantal 
ondernemingen kwam door de plotselinge sluiting in grote liquiditeitsmoeilijkheden. 
De Bedrijfsgroep nam daarom het initiatief tot een voorlopige steunregeling; als 
eerste in de gehele industrie kwam deze reeds in December 1941 tot stand. Enige 
weken later konden uit een fonds van f  250 000 de eerste uitkeringen worden gedaan 
aan fabrikanten met direct opeisbare schulden etc. De benodigde gelden waren vrij
willig door de open bedrijven verstrekt.

Om speciaal de gesloten schoenfabrieken in staat te stellen aan de ontslagen 
arbeiders enige weken wachtgeld uit te keren (29 December 1941-31 Januari 1942) 
werd een wachtgeldfonds gecreëerd bij de Vakgroep. Het RHL was bij de bespre
kingen betrokken en nam op zich, een prijsregeling mogelijk te maken, waardoor 
de benodigde gelden zouden kunnen worden omgeslagen. Na voortgezet overleg 
kwam deze regeling tot stand. Vier maanden lang werd op de aflevering van schoenen 
voor het binnenland door de fabrieken een heffing van 2 % gelegd, die in het wacht-

1 Brief R H L aan Dept. nr 153864 d.d. 10-1-4 (C.A.B. A 10/1-4). Maandrapport RHL Mei 1943. 
U it verschillende stukken krijgt men de indruk, dat het RH L aanvankelijk dit doorwerken niet 
met onverdeeld enthousiasme begroette wegens de te verwachten ongecontroleerde productie. 
Later, toen de gevaren voor afvoer der arbeiders naar Duitsland, roof van machines etc. groter 
werden, is dit anders geworden.
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geldfonds werden gestort. Deze prijsverhoging werd aan de consument doorbe
rekend.1

De lederwarenindustrie, die door de bedrijfssluiting wel het zwaarst werd getroffen, 
zal in een afzonderlijk hoofdstuk worden behandeld.

Er zijn Rijksbureaux geweest, die geweigerd hebben zich met de bedrijfssluiting 
in te laten en deze aan de Duitsers overlieten. Het komt schrijver dezes onredelijk 
voor, deze houding zonder meer als juist aan te nemen en die van het RHL af te 
keuren. Immers bij deze onthouding is zonder twijfel de vrees om ’schele ogen’ te 
maken het hoofdmotief geweest; de nationale overwegingen, die soms op de voor
grond zijn geschoven, kunnen -  gezien de algemene houding der Rijksbureaux, die 
zich weinig aan de schone schijn gelegen lieten liggen - hoogstens van secundair belang 
zijn geweest. Het RHL heeft daarentegen medeverantwoordelijkheid, ook voor 
een impopulaire maatregel, niet geschuwd, waardoor een zekere invloed op de ont
wikkeling behouden bleef.

§ 4. ARISERING

Naast de onttrekking van energie aan talrijke bedrijven was de verwijdering van de 
Joodse Nederlanders uit het bedrijfsleven en de roof van hun bezit wellicht de meest 
ingrijpende maatregel die de lederbranche tijdens de bezetting heeft getroffen.

Als vrijwel geen andere tak van bedrijf waren de huidenhandel en ook het bont
bedrijf sedert onheuglijke tijden in Joodse handen. Daarnaast waren de grote over- 
lederfabrieken Joods eigendom. Tenslotte speelden in de veelal nog jonge lederwaren
industrie voornamelijk geëmigreerde Duitse Joden een niet onbelangrijke rol.

Reeds in de zomer van 1940 richtte de bezetter de Wirtschaftsprüf'stelle op, die 
zich zou gaan bezig houden met het ’ariseren’ van Joodse zaken. In Duitsland bestond 
al ervaring op dit gebied en na de door de hoogste Duitse instanties in de zomer van
1940 bevolen Verflechtung van het Nederlandse economische leven met het D uitse2 
verschenen in de herfst tal van individuele Duitsers en afgezanten van Fachgruppen 
in Nederland om te trachten iets van de buit binnen te halen. Kapitaaldeelneming 
in arische firma’s ging moeilijk, waarom dan niet bij de Joden stelen? Reeds op 
4 September 1940 toonde de Fachgruppe Rauchwaren zich zeer geïnteresseerd,3 de 24e 
vroeg de Wirtschaftsgruppe Lederindustrie om adressen van firma’s met Joods of

1 Brief R H L aan Dept. d.d. 21-5-42, antwoord d.d. 2-7-42 nr 29119 N .P. (C.A.B. A 4 /1 ). Circu
laires R H L model 516 en 517 d.d. 24-7-42. D e heffing liep van 27-7-42 tot 23-11-42. (C.A.B. 
RHL-circulaires) De Leder- en Lederverwerkende Industrie, le  jaargang nr 1, d.d. 24-9-42.
2 Erlasse van Göring als Generalbevollmachtigter fü r den Vierjahresplan d.d. 2-8-40 (Docum ent 
EC-137, Pros. D oc. B ook  145A, /(./Vf.7’.-Neurenberg, Case X I). Onder Verflechtung is in  de 
eerste plaats te verstaan uitwisseling van aandelenpakketten. Aangezien men in Nederland 
niet zó happig was op deelname in Duitse zaken, die iedere dag gebombardeerd konden worden, 
bleef het in de practijk bij het opkopen van Nederlandse aandelen door Duitse firma’s. 3 Brief
d.d. 4-9-41 aan Gruppe Leder. (Archief Gewi 7-Arisierung).
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vijandelijk kapitaal, om hiermee de door het Reichswirtschaftsministerium bevolen 
Verflechtung ten uitvoer te leggen.1

Dit was dus zelfs vóórdat door de Verordening 189/1940 van 22 October de Jood
se bedrijven in Nederland zich hadden moeten melden en lang voordat door de Ver
ordening 48/1941 van 12 M aart 1941 de aanstelling van Treuhander en daarmee ge
dwongen verkoop en liquidatie mogelijk was geworden.

Alleen reeds hierdoor kwamen vóór M aart 1941 geen definitieve ariseringen tot 
stand en bleef het bij verkenningen zoals boven geschilderd.2 Tussen October en 
Februari bezochten diverse vertegenwoordigers van Duitse firma’s en van de genoemde 
organisaties Nederland en kwamen dan bij de Gruppe Leder hun plannen bespreken. 
Zo ontstonden in de loop van deze winter verschillende half-officiële 'verlanglijsten’. 
De Gruppe Leder stelde een lijst van de voornaamste Joodse bedrijven op en vulde 
daarachter de namen van Duitse interessenten in. In Mei 1941 kwam een Sach- 
verstandiger van de Wirtschaftsgruppe Lederindustrie de voornaamste Joodse bedrij
ven bezichtigen. De intriges van de verschillende Duitse firma’s onder elkaar zijn 
bij deze onderhandelingen zonder twijfel niet gering geweest, wij zijn er echter slecht 
over gedocumenteerd en van Nederlands standpunt zijn ze ook niet zo erg belangrijk. 
Verschillende Joodse zaken beproefden inmiddels door schijntransacties met bevrien
de personen of firma’s zichzelf te ariseren. De meeste van deze transacties werden 
echter later door de Duitsers niet erkend.

Dr. Brunnée, gematigd als steeds, nam het standpunt in, dat elke overhaasting bij 
de arisering in de lederbranche slechts tot grote ongelukken kon leiden, bij de huiden
handel werd daardoor bijv. aanvankelijk niet veel haast gemaakt. Desondanks was de 
groothandel in huiden de eerste groep in de lederbranche, waar Treuhander werden 
aangesteld. Toen nl. in Februari 1941 de grote NSB-rel in de huidenhandel losbarstte 
(zie § 6-b), moest Dr. Brunnée zijn mening herzien en juist om de positie der Joodse 
groothandelsfirma’s te handhaven, bij de Wirtschaftsprüfstelle aandringen op de aan
stelling van Treuhander. De Agrarisch Front-agitatie dreigde immers een normale 
aflevering van huiden aan deze firma’s onmogelijk te maken. Ook wilde Brunnée het 
streven der Agrarisch Front-firma’s om zelf de open plaatsen in de groothandel

1 Brief d.d. 24-9-41 aan Gruppe Leder (Archief Gewi 7-Arisierung). M en dient bij de arisering 
onderscheid te maken tussen de aanstelling van Treuhander (’Verwalters’) wier functie van voor
lopige aard was en de definitieve verkoop aan een gegadigde. Vaak werd een gegadigde reeds 
tevoren als Treuhander benoemd, som s echter was de uiteindelijke koper een ander dan de Treu
hander. 2 U it verschillende stukken blijkt, dat de leiders der Wirtschaftsprüfstelle zelf in deze 
periode nog niet vermoedden hoever hun bevoegdheden later zouden gaan. Er is nog sprake van 
’vrijwillige’ verkoop door Joodse eigenaars, die in de gelegenheid zouden worden gesteld met 
medeneming van een hoeveelheid vrije deviezen te emigreren. In ruil voor deze gunst moest men 
dan uiteraard met veel minder dan de werkelijke waarde van het bedrijf genoegen nemen. In de 
lederbranche zijn dergelijke gevallen, voorzover wij weten, niet voorgekomen. Wel hebben de 
Duitsers getracht op soortgelijke wijze de lederfabriek Oisterwijk te ’kopen’ tegen betaling in 
Franse francs. Wel een sterk verschil met de later gebruikelijke procedure! ( Vermerk Wi Prü 
Stelle  d.d. 21-11-40, Archief SD  en Vermerk Gruppe Leder d.d. 21-11-40, Archief Gewi 7).
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te bezetten tegengaan, daar hij deze lieden weder kapitalmassig noch fachlich geeignet 
en unzuverlassig vond.1

De merkwaardige paradox deed zich dus voor, dat een Duitser om de Joodse 
zaken te beschermen de aanstelling van Treuhander bevorderde. Na de gebeurtenissen 
van begin M aart werd deze zaak nog urgenter en bij de eerste firma’s waarvoor 
Treuhander werden aangesteld, waren dan ook de drie Joodse groothandelszaken in 
huiden. Dit geschiedde omstreeks 1 Mei 1941.

Inmiddels was het RHL zelf in contact gekomen met de Wirtschaftsprüfstelle, 
waarbij al spoedig bleek, dat met een der leiders van dit ariseringskantoor, Dr. Niewind, 
goed te praten viel. Hij was secretaris van een ondernemersorganisatie in het Rijnland 
geweest en geenszins geneigd de verwijdering der Joden in ijltempo door te zetten.2 Zo 
bleek het mogelijk, in twee van de drie groothandelsfirma’s voorlopig een Nederlander 
als Treuhander resp. gevolmachtigde van een Duitse Treuhander geplaatst te krijgen.3

Het behoeft geen betoog dat deze door de heer Verwoerd geadviseerde personen 
trachtten de hun toevertrouwde firma’s (Kaufmann en Hegoma) zo goed mogelijk 
in stand te houden. De bereikte oplossing kon echter slechts tijdelijk zijn. In de eerste 
plaats werd vanuit Duitsland zéér belangstellend naar deze firma’s geïnformeerd, in 
de tweede plaats trachtte ook hier de groep ontevredenen, thans verenigd in het 
Economisch Front, zichzelf op de voorgrond te schuiven zonder ook maar enigszins 
met het Nederlandse belang rekening te houden. De door het RHL aanbevolen 
Nederlandse Treuhander zocht men door aantijgingen bij de SD onmogelijk te maken 
met het gevolg, dat inderdaad die van de Fa. Kaufmann in Juli 1941 het veld moest 
ruimen.4 Het ook door de SD aanvankelijk gesteunde streven van de Economisch 
Front-lieden om zelf de plaats der gehate ’anti’s’ in te nemen, mislukte echter.

In Juni-Juli 1941 was men met de algemene ontwikkeling der ariseringspolitiek 
zover, dat ook in de kleinere Joodse bedrijven Treuhander zouden moeten worden 
geplaatst. De Wirtschaftsprüfstelle vroeg hierbij om advies aan het RHL, dat een 
merkwaardige oplossing vond, die in feite alles bij het oude zou laten. Men stelde nl. 
voor, de kleinere firma’s onder de Verwaltung te stellen van de groothandel, waarmee 
zij steeds relaties hadden onderhouden. Zo zouden de Treuhander van de Fa.’s Vorst, 
Kaufmann en Hegoma tevens Treuhander van een aantal kleine handelaars worden, 
bij een aantal andere firma’s, die geen vaste groothandelsrelatie bezaten, werd een 
vertrouwd bestuurslid van de Vereniging als Treuhander aanbevolen, slechts enkele 
firma’s zouden wegens bestaande relaties in minder vertrouwde handen moeten 
worden gelaten.5

1 Brieven Gruppe Leder d.d. 14-2-41 aan Reichsstelle  en Wirtschaftsprüfstelle. (Archief Gewi 7-
Arisierung). Vermerk W irtschaftsprüfstelle betr. telefoongesprek m et von Savigny d.d. 8-3-41 
(Archief Wi.Prü.St.). 2 M ededeling L. F . Verwoerd en G. Verwiel. 3 Dossiers betr. F a’s
Kaufmann en Hegom a uit archief Wirtschaftsprüfstelle bij Schade-Enquête-Cie-Noord-Holland.
4 Vermerk Wi.Prü.St. d.d. 26-6-41 en div. brieven van H. Stuf. Kaspar van de SD  aan de Wi. Prü. St. 
in de dossiers genoem d in noot 3. Brief J. H. T. aan H. Stuf. Kaspar d.d. 15-8-41. (Archief SD).
5 Brief d.d. 14-7-41 van de W i.Prü.St. aan RH L, antwoord d.d. 21-8-41 nr 112356 (C.A.B. RHL- 
documentatiemap 77).
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Dr. Niewindnam het voorstel, dat ook zakelijk te verdedigen was wegens het on
vermogen van de meeste zaken een afzonderlijke Treuhander te betalen, in zijn geheel 
over. Het bleek echter niet zo noodzakelijk als aanvankelijk vermoed, ook deze kleine 
zaken met een Treuhander te voorzien. De hele quaestie werd door Dr. Niewind een jaar 
lang opgehouden, waardoor tot de zomer van 1942 de toestand stabiel bleef. De 
kleine Joodse firma’s werkten door. Het gelukte zelfs aan de Vereniging voor de 
Huidenhandel op voorspraak van von Savigny het verbod tot bezoeken van de 
huidenbeurs voor Joden, dat per 1 Mei 1941 van kracht was geworden, tot half 
October verschoven te krijgen.1

Bij de industrie ging inmiddels de Duitse penetratie rustig verder. Het waren 
in het bijzonder de firma’s van formaat, liefst met internationale relaties of belang
rijke export, zoals in de handel Kaufmann en bij de industrie bijv. Oisterwijk, waarop 
de Duitse belangstelling zich concentreerde.

Bijzondere belangstelling genoten ook die firma’s, die voor bepaalde Duitse in
dustrieën ernstige concurrenten waren. Zo de pantoffelindustrie en verschillende 
lederwarenfabrieken, die voor een belangrijk deel nog zeer jong en door Joodse emi
granten opgericht waren. Enkele Duitse firma’s trachtten hun verlangens met ge
weld door te zetten, zo werd de directie van de N.V. Bloch en Stibbe door de Fa. 
Icas uit Frankfort onder bedreiging er toe gebracht een voorlopig overdrachts
contract te tekenen.2

Het RHL trachtte in dergelijke gevallen door interventie bij de Gruppe Leder of de 
Wirtschaftsprüfstelle nog iets te bereiken, gewoonlijk tevergeefs. Het standpunt, dat 
daarbij naar voren werd geschoven, was: er moet Nederlands geariseerd worden. Dit 
werd ook als een Duits belang voorgesteld. Er zouden zich immers -  aldus de rede
nering van de heer Verwoerd -  ook gevallen kunnen voordoen in de toekomst, waarin 
het voor Duitsland van groot belang kon zijn te beschikken over zuiver Nederlandse 
firma’s, die bij overzeese relaties meer zouden kunnen bereiken dan half-Duitse.3 
Deze fraaie argumentatie had helaas maar weinig succes.

Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat de heer Verwoerd, in zijn bekende 
streven bij alle gebeurtenissen in de branche ingeschakeld te blijven, hier de algemene 
richtlijn van het Departement ’houd je buiten de arisering’ losliet. Dit geschiedde 
echter met medeweten van het Departement, en de betrekkelijk langzame ontwikke
ling was voor een deel waarschijnlijk te danken aan deze interventie.

De algemene ariseringspolitiek der Duitsers begon inmiddels vaste vormen aan te 
nemen. De belangrijkste Joodse bedrijven werden zo spoedig mogelijk onder een 
Treuhander gesteld, de overige volgden langzamerhand. Bovendien werd in de zomer 
van 1941 begonnen met de definitieve arisering van de Joodse bedrijven. Zeer in het 
algemeen kon men daarbij vier groepen onderscheiden:
1 M ededeling mr W. P. M. van der Loo. Brief Gruppe Leder aan Zentralstelle fü r Jüdische Aus- 
wanderung d.d. 3-10-41. (Archief Gewi 7-Arisierung). 2 Brief R H L aan Wirtschaftsprüfstelle
d.d. 20-3-41 (Archief Wi.Prü.St.). 3 Brief R H L aan Gruppe Leder d.d. 22-3-41 nr 74681. (Ar
chief Gewi 7-Arisierung). Verslag bespreking R H L met huidenhandelaren d.d. 31-3-41. (C.A.B. 
RH L 3016).
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a. belangrijke firma’s met internationale relaties, die gewoonlijk voor Duitse interes
sen ten werden gereserveerd;

b. firma’s met slechts geringe Joodse deelname, die zich meest zelf mochten ariseren;
c. middelgrote bedrijven, die deels aan Duitsers, deels aan NSB-ers werden toege

wezen, voor een deel ook gereserveerd voor Frontkampfer;
d. kleine en eenmansbedrijven, die gewoonlijk werden geliquideerd.

De beslissingen -  voorlopige zowel als definitieve -  werden genomen of beter: 
achteraf gesanctionneerd op Planungssitzungen bij de Wirtschaftsprüfstelle, waar be
halve de verschillende economische afdelingen van het Rijkscommissariaat ook de 
NSDAP sterk vertegenwoordigd was. De toewijzingen vormden dan ook een politiek- 
economische touwtrekkerij van belang, waarbij voortdurend compromissen nodig 
waren. Tot haar groot verdriet kreeg de NSB slechts een zeer bescheiden rol toebe
deeld, al mochten het Economisch Front en later Rost van Tonningen’s Departe
ment van Bijzondere Economische Zaken mee-adviseren.

Ingevolge de verordening betreffende het Joodse vermogen (148/41) betaalden de 
’kopers’ de overnameprijs niet aan de Joodse eigenaars, maar -  op gemakkelijke voor
waarden -  aan een Duitse beheersinstelling.

In de tweede helft van 1941 werden nu de voornaamste beslissingen over de Leder
en Schoenindustrie voorbereid en werd een aantal Treuhander benoemd, vrijwel allen 
Duitsers. Op de Planungssitzung van 12 Februari 1942 werden deze beslissingen 
bekrachtigd. De gehele overlederindustrie kwam in Duitse handen, met enkele 
schoen- en pantoffelfabrieken. Het aandeel in de productie van deze schoenfabrieken 
was onbelangrijk, de pantoffelindustrie kwam echter voor een zeer aanzienlijk deel 
onder Duitse contröle.1 In de leder- en huidenhandel had men, mede door de tegemoet
komende houding van Dr. Niewind, nog een half jaar langer respijt. De Joodse leder- 
handelaars kregen to t zolang ook nog hun toewijzingen, enige maanden langer dan 
de Duitsers bedoelden, want de chef der Afd. Leder van het RHL had het protokol van 
de bespreking, waarin reeds in Juli de stopzetting van deze toewijzingen was bevolen, 
niet meegetekend en ’wist dus van niets’. De voornaamste bedrijven kwamen pas 
eind October in behandeling op een Planungssitzung, terwijl in September de liqui
datie van de meeste kleine bedrijven werd bevolen.2 Enkele kleinere bedrijven 
kwamen nog onder een ’vertrouwde’ Treuhander. Deze werden er echter succes
sievelijk door de Economisch Front-groep uitgewerkt.

De groothandelsbedrijven werden voor Duitse firma’s gereserveerd, de definitieve 
overname geschiedde door allerlei verwikkelingen met de reflectanten echter pas veel 
later of in ’t geheel niet. In de latere oorlogsjaren nam de belangstelling der Duitsers

1 Protokoll d.d. 20-3-42 van Planungssitzung d.d. 12-2-42. (Archief Gewi 7-Arisierung). Er waren 
ook  Nederlandse (vnl. NSB)-sollicitanten. Zij kregen geen kans. 2 Protokolle Planungssitzungen
d.d. 24-9-42 en 29-10-42. (Archief Wi.Prü.St.) en mededelingen G. Fafié en J. H. Feuth aan de 
schrijver.
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voor internationale firma’s nl. af. De herinnering aan een normaal handelsverkeer 
lag reeds ver terug, de hoop op herstel daarvan was niet erg levend meer. Als Duits
land de oorlog nog won, zou dit ook een totale ommekeer in het wereldhandelsver- 
keer mee moeten brengen, voorlopig nam men liever ook geen risico’s meer.

Als compensatie voor hun nederlagen op organisatorisch gebied en als beloning 
voor al hun moeite om de vijand te helpen en de eigen landgenoten afbreuk te doen, 
kregen de heren van de Economisch Front-groep op voorstel van de Duitse Treuhander 
van de N.V. Kaufmann elkeen Joodstussenhandelsbedrijf toegewezen; de leider, zo
als het hoort, het grootste.1

Verder tegenhouden van deze ariseringen had inmiddels geen zin meer, want de 
grote karavaan des doods had zich reeds naar het Oosten in beweging gesteld. Bij 
talrijke handelszaakjes trof de liquidateur de eigenaar niet meer aan, hij was reeds 
naar Amsterdam of Westerbork verdwenen, wellicht ook al verder.

Voor een aantal Joden bestond nog de mogelijkheid, zich enige tijd te redden, 
doordat zij als onmisbare kracht, taxateur of sorteerder, voorlopig van deportatie 
werden vrijgesteld. In een groot aantal gevallen verleende het RHL hierbij bemidde
ling; aan alle huidenhandelaren werd een circulaire gericht om mogelijke gevallen 
op te geven.2 Voor de meesten betekende dit slechts een paar weken of maanden 
respijt, soms echter voldoende om een verdwijning voor te bereiden. Een of twee 
speciale vakmensen bleven nog to t de zomer van 1943 gespaard.

In de lederwarenindustrie waren de ariseringen zeldzaam. Het Duitse belang 
eiste hier bescherming van de industrieën te Wenen en Offenbach, zodat arisering 
slechts zelden werd toegestaan en liquidatie regel was.3 Een aantal kleine bedrijfjes, 
voornamelijk te Amsterdam, werd zolang mogelijk aan de Duitse greep onttrokken, 
doordat ze met oogluikende toestemming van Dr. Niewind uit het kaartsysteem van 
het RHL werden gelicht, terwijl ze ook bij de Wirtschaftsprüfstelle werden ’vergeten’. 
Soortgelijke verdwijningen vonden plaats bij een aantal heel- of halfjoodse firma’s 
in de lederhandel.4

Bij de bontindustrie kwamen de voornaamste bedrijven reeds vroeg in Duitse 
handen, de kleine werden geliquideerd.

Behalve op het Joodse bezit had de bezetter het ook voorzien op Feindvermögen. 
In de lederbranche waren echter zaken met belangrijke hoeveelheden buitenlands 
kapitaal zeldzaam. Het enige geval van belang was de fa. Bat’a te Best, die onder 
dwang werd losgemaakt van het wereldconcern en gekoppeld aan de Duits geworden 
Fa. Bat’a te Zlin in het Protektorat.

Mocht elders in deze studie worden geconcludeerd, dat in het algemeen de be
zetting geen grote economische veranderingen in de lederbranche teweeg heeft ge

1 Brief Th. Bonnenberg aan Wi.Prü.St. d.d. 26-3-42. (Archief Gewi 7-Arisierung). Misschien
was dit voorstel ook  bedoeld als middel om  van de overlast, die de heren veroorzaakten, a f te
komen. 2 Brief-circulaire d.d. 7-7-42 nr 205901 (C.A.B. RH L-docum entatiemap 127). Brief 
Gruppe Leder aan Wi.Prü.St. d.d. 14-12-40. (Archief Gewi 7-Arisierung). 4 Mededeling L. F.
Verwoerd en G. Verwiel.
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bracht, aan het slot van deze paragraaf past de opmerking, dat Himmler en de zijnen 
bewerkstelligd hebben, dat het ’gezicht’ van de huidenhandel totaal veranderd is. 
De honderden Joodse handelaars en employé’s zijn tot tientallen gereduceerd.

Een verlies, dat nimmer te herstellen is.

§ 5 . LOOISTOFFEN

a. V oorraad en verbruik
D e  periode 1941/42 b egon  m et een bijzonder slechte loo istoffen positie . Per 1 A pril 1941 

bedroegen de voorraden: (in un iteiten)

Plantaardig Synthetisch Cellulose-extract 
315 t. 115 t. 145 t.

T otaal: 575 ton  bij een  m aandelijks verbruik, dat in  theorie m instens 350 to n  m oest 
bedragen. H et zo u  daardoor volstrekt onm ogelijk  zijn de geplande hoeveelheden huiden  
in  te werken.

D o o r  de D u itse  toezeggin g  van verdere looistofleveranties o o k  vo o r  de N ederlandse  
productie, verkregen tijdens de besprekingen over het 4e  K riegshalb jahr-pvogm m , waren de 
vooru itzich ten  echter niet ongu nstig , m its o o k  inderdaad aflevering plaats zo u  hebben. 
E nige tw ijfel daaraan was w el gerechtvaardigd, gezien  het uitblijven van reeds toegezegde  
hoeveelheden  in  de eerste drie m aanden van 1941. D e  winter k o n  daarbij echter gedeeltelijk  
als excuus gelden.

In A pril en  M ei w erd door  het R H L  een  overzicht opgesteld  van de in  het 4e  K riegshalb
ja h r  benod igde loo istoffen  vo lgen s de in M ei gew ijzigde productieplannen , waarbij werd  
uitgegaan van  een verwerking van  70%  plantaardige looistoffen . O p 2 Juni werd deze 'ver
langlijst’ naar Berlijn g e z o n d e n .1

B erekend werd: (alles in  tonnen-uniteiten)

Plant. Synth. Cell.
A. Z o o l le d e r ....................... . . . .  1480 313 313
B. O v e r le d e r ....................... . . . .  188 188
C. T u ig l e d e r ....................... . . . .  16 16
D. Techn. l e d e r ................... . . . .  4 4
E. Voering- en splitleder , . . . .  11 11

T otaal 2617 ton , dus ca. 430 ton  per m aand , een  berekening, die zeker 25%  te h o o g  
w as gesteld.

In A pril en  M ei w as door  de R eichsstelle  reeds 850 ton  vrijgegeven 2 en  v lo t vo lgde  
einde Juni een  toew ijzing vo o r  de overige 1700 ton . 3 H et enige punt, w aarop van D u itse  
zijde (d itm aal d oor de Gruppe L eder)  en ig bezwaar w erd gem aakt, w as het verlangen van het 
R H L  een extra-toew ijzing te on tvangen  vo o r  aansterking der d oor de voortdurende schaarste  
aan loo isto ffen  sterk uitgeputte laven. T enslotte  w erd echter o o k  hierin toegestem d.

O ok het nakom en van  deze toezeggin gen  liep  tam elijk v lo t van stapel. A pril was n o g  
een m oeilijke m aand: op  1 M ei 1941 bereikte de voorraad  een laagterecord van 403 ton,

1 Brief R H L aan Reichsstelle  d.d. 2-6-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe). 2 Brieven Reichsstelle
aan Gruppe Leder d.d. 23-4-41, 15 en 16-5-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe). 3 Brief Reichsstelle
aan Gruppe Leder d.d. 20-6-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe).
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m aar daarna kw am  to t  1 O ctober ongeveer 400 ton  per m aand binnen. H et verbruik in het 
4e K riegshalbjahr bedroeg in  to taa l 1920 ton  o f  ca. 320 to n  per m aand. D aarna volgde  
echter w eer een periode van grote tekorten.

V oor het 5e Kriegshalbjahr w as door  het R H L  als gebruikelijk een  loo isto f-p lan n in g  
opgem aakt, die na de besprekingen m et de vertegenw oordigers der Reichsstelle van eind  
O ctober een  definitieve vorm  kreeg. In  N ovem b er werd dit p lan w eer gew ijzigd, om dat 
D u itslan d  thans slechts 55%  (voorheen  70% ) in plantaardige loo isto ffen  k on  leveren. N u  
w erd berekend: (in uniteiten)

Zoolleder: 6707 t. vers gewicht x  0,40 = ........................................................................................  2680 t.
Aanzetten van nieuwe laven wegens concentratie der b e d r ijv en ..............................................  380 t.

3060 t.
323 t. vers gewicht 
125 t. vers gewicht 
27 t. vers gewicht

475 t. x  0,36 171 t.
Voeringleder 168 t. vers gewicht X 0,20 ............................................................................................  34 t.

Totaal Plant. (55%) Synth. (25%) Cell. (20%)

Z o o l le d e r ....................... 3060 t. 1683 t. 765 t. 612 t.
Tuig- en overleder . . 171 t. 102 t. 46 t. 23 t.
V o erin g led er ................... 34 t. —• 34 t. —

3265 t. 1785 t. 845 t. 635 t.

H et totaal verbruik zo u  m eer dan 500 ton  per m aand belopen .1
D e ze  berekeningen w erden d oor de Reichsstelle eind N ovem ber aanvaard en tegelijkertijd  

w erd een  exporttoezegging  gedaan  van 1525 ton , w aarvan 785 to n  in  p lantaardige extracten. 2 
Inm iddels waren van  het 5e Kriegshalbjahr echter reeds tw ee m aanden verlopen, zonder dat 
er iets w as b innengekom en , terwijl zelfs van de toezeggingen  vo o r  het 4e Kriegshalbjahr nog  
m eer dan 200 ton  ontbrak. Sedert 1 N ovem b er stond  de im port vrijwel stil. In  D ecem ber  
en  Januari v indt m en dan o o k  een  gehele reeks noodkreten  van het R H L , afw isselend gericht 
to t  de Reichsstelle en  de Gruppe Leder, die o o k  van haar kan t de Berlijnse instanties m et 
telegram m en en  brieven bew erkte om  althans iets lo s  te k r ijg en .3 D eson d an k s w as per  
31 Januari 1942 de situatie als volgt:
T o e g e z e g d ............................ 890 t. plant, en 278 t. synth.;
G elev erd ................................  290 t. plant, en 75 t synth.;
A c h te r s ta n d .......................  800 1.
Achterstand uit vroegere contracten: 162 ton.

D e  voorraad bedroeg o p  dat ogenblik  n o g  slechts 700 ton , w aarvan m inder dan de helft 
in  p lantaardige loo im id d elen .4

1 Correspondentie met R H L  en eigen aantekeningen van de Gruppe Leder. (Archief Gewi 7-
Gerbstoffe). 2 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 4-12-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe).
3 Telegram Gruppe Leder aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 27-11-41. Brief RH L aan Reichs
ste lle  d.d. 15-12-41. Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 19-12-41. Telegram Gruppe Leder
aan Reichsstelle d.d. 7-1-42. Telegram Gruppe Leder aan Reichsstelle d.d. 26-1-42. Brief R H L aan 
Gruppe Leder d.d. 6-2-42. Brief R H L  aan Gruppe Leder d.d. 24-2-42. (Alles A rchief Gewi 7-Gerb
stoffe). 4 Berekening door von Savigny d.d. Februari ’42. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe).

Drijfriemleder . 
Grauw overleder 
Tuigleder . . .
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H et is niet waarschijnlijk, dat deze toestand  geheel aan D u itse  kw aadw illigheid  te danken  
is gew eest. D e  D uitsers zaten  z e lf  zeer krap en de vorst had  het transportsysteem  volstrekt 
overbelast. M aar m en w as in  Berlijn toch  niet overtu igd van  de volstrek te n ood zaak , N ed er
land  als gelijkw aardig te behandelen . D a artoe  zouden  v o n  Savigny en  vooral o o k  de heer  
V erw oerd n o g  m instens een jaar m oeten  vechten. O ok  w aren de loo isto fbegrotingen  van  het 
R H L  w el zeer aan de ruim e kant, w at m en in Berlijn verm oedelijk begreep. A ls deze cijfers 
een exact beeld van de werkelijkheid hadden gegeven, dan hadden  begin  1942 alle voorraden  
o p  m oeten  zijn en alle fabrieken m oeten  stilliggen. H et is haast onbegrijpelijk, dat de D u itsers  
deze zaak n o o it  behoorlijk  hebben doorgerekend, zij zou d en  dan to t de conclusie zijn ge
kom en , dat de norm en van het R H L  veel te h o o g  waren. M en is daar o p  het R H L  w el eens 
bang vo o r  gew eest! W ellicht hebben  de D u itsers echter alles verklaard door grote zw arte  
voorraden bij de industrie te veronderstellen.

Inm iddels ondervond m en in de laatste m aanden van 1941 inderdaad enige m oeilijkheden  
bij de looistofd istributie.

V oor N ovem ber w erden de toew ijzingen gekort to t 8 /20  van  de geplande, terwijl in  
Januari m ede d oor de vorst het verbruik to t 1/3 beperkt werd, aangevuld m et 200 to n  eik en
schors vo o r  instrooiing (zie § 2). V ooral het gebrek aan zach tloo ien de plantaardige extracten  
w as hinderlijk. D o o r  het overm atig gebruik van hardloo ien de extracten en  voora l van sulfiet
lo o g  g ing  de qualiteit van het zoo lled en  zienderogen achteruit. In  de brieven aan de R eichs
ste lle  w erd dan o o k  vooral de nadruk gelegd o p  dit fe it en o p  de te verw achten vertraging  
in  de lederexport naar D u itslan d . V an D u itse  zijde kw am  h et voorstel v o o r lo p ig  zach t
loo ien d e T aniganen te gebruiken, w aartoe zelfs de overk om st van  deskundigen van  de I .G .-  
Farben  werd a a n g eb o d en .1 D eze  T aniganen m oesten  echter al evenzeer w orden ingevoerd, 
w aardoor er w einig van  dit p lan kw am .

E erst toen  de vorst ophield , einde M aart, v o n d  nieuw e aanvoer p laats en  kon den  de 
looierijen  w eer gaan werken. H et to taa l verbruik in  het 5e Kriegshalbjahr bedroeg inm iddels 
1785 ton  o f  gem iddeld  n o g  geen 300 ton  per m aand.

b. C hroom looistoffen
D o o r  de sterke daling in de productie van kalfs-overleder, d ie in  het 4e  en 5e K riegs

halbjahr plaats had, w as het gem iddeld  m aandverbruik in  de zom er van  1941 gedaald  tot 
ongeveer 12 ton  (berekend op  C r2 0 3) terwijl h e t in  A pril n o g  17 to n  bedroeg.

D e  voorraad , d ie per 1 A pril 143 to n  bedroeg, w as op  1 A ugustus gedaald  tot:

bichromaat chroomaluin extracten totaal
25 t. 25 t. 43 t. 93 t.

zodat n o g  vo o r  ruim  zes m aanden aanw ezig  w as. D e  aanvoer u it D u itslan d  en  voora l u it  
B elgië lieten echter zeer te  w ensen over. V an de b eloo fd e  25 ton  per m aand, die u it B elgië  
geleverd zouden  w orden, kw am  w egens kolengebrek  in  B elg ië  slechts een  totale  hoeveelheid  
van ca. 60 ton  in  20 m aanden aan! 2

D a a ro m  w as het n iet m eer m ogelijk , aan  de droge verfstoffenindustrie n o g  langer be
langrijke toew ijzingen te doen. O orspronkelijk w as vo o r  deze industrie 9 ton  per m aand  
gereserveerd, in  Septem ber k o n  echter n o g  slechts 1,5 to n  w orden  afgestaan. In  M ei 1941 
w as nl. na  overleg ten D epartem ente beslist, dat bij de distributie van  chroom zou ten  de leder
industrie zou  voorgaan , vervolgens kw am en de textiel- en  zuivelindustrie, terwijl de droge  
verfstofindustrie pas op  de laatste p laats aan de beurt zo u  kom en . R ekening hou dend m et

1 Brief d.d. 15-12-41 van R H L  aan Reichsstelle. Brief Reichsstelle aan R H L d.d. 14-1-42. (Archief 
Gewi 7-Gerbstoffe). 2 Brief van R H L aan Referat Leder beim Militarbefehlshaber in Belgien
u. Nordfrankreich te Brussel d.d. 18-9-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe).
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de belangen der bevolk ing werd deze vo lgorde algem een de ju iste  g e a c h t1. H et R H L  werd  
belast m et de distributie van  chroom verbindingen voor  a lle  industriële gebruikers. D e  to e 
passing geschiedde zo , dat allereerst v o o r  de leder-, textiel- en  zuivelindustrie een  verbruik  
van 6 m aanden w erd gereserveerd, pas daarna kw am  de verfstofindustrie aan  de beurt.

In  de lo o p  van  de winter daalde het m aandelijks verbruik bij de lederindustrie verder 
to t een  gem iddelde van  ca. 7 ton , de overige industrieën ontv ingen  3 ton , hun verbruik was 
nogm aals bekort. O p 1 A pril 1942 bedroeg de tota le  voorraad 80 t o n .2

e. Binnenlandse produ ctie
V anzelfsprekend werd m et h et o o g  op  de steeds toenem ende schaarste aan looim ateriaal 

getracht, de productie van binnenlandse loo isto ffen  zoveel m ogelijk  op  te voeren. In  het 
voorjaar van 1941 werd weer een  vervoerverbod voor  ongeschild  e ikenhout afgekond igd  om  
het ontschorsen te bevorderen.

D e  productie w as onverw acht h o o g , nl. ca. 750 to n  schors. A angezien  deze hoeveelheid  
door de verm inderde tuiglederproductie n iet abso lu ut onm isbaar k o n  w orden geacht, m oest  
aan een D u itse  w ens to t uitvoer van 500 to n  voorlop ig  w orden toegegeven. H et R H L  zag  
echter kans, de Gruppe L ed er  er van te overtuigen dat deze schors m et voordeel in N ederland  
gebruikt zou  kunnen w orden, (zie § 2). D e  export vond  daardoor niet p laats.3

O ok de productie van  synthetische lo o is to f  begon  in 1941 behoorlijk  te lopen . D e  N .V . 
V ondelingenplaat produceerde in d it jaar reeds 93 ton , die in  dit jaar van  toenem end gebrek  
aan lo o is to f  m et graagte d oor de industrie werden afgenom en . D e  qualiteit van deze ’trifo- 
tann ine’ o f  ’trifo l’ werd in ’t algem een geprezen.

M inder aftrek vond  de door  van G elder geproduceerde su lfietloog, die als ongezuiverd  
product in  de handel m oest w orden gebracht. G ezien  de betrekkelijk gem akkelijke im port 
van cellu lose-extracten  in  gezuiverde toestand  uit D u itslan d  werd dit product niet populair. 
D e  productie vertoonde een dalende tendenz. In  1941 bedroeg zij 12 ton .

D o o r  extractie van  lederafval werd in  1941 19 ton  lo o is to f  verkregen.
T enslotte werd in  1941 650 ton  w ilgenbast gew onnen.
V oor deze bast bestond  o o k  belangstelling bij de  textielindustrie hier (F a. R aym akers 

te H elm ond ) en  in  D u itslan d , die haar k o n  gebruiken voor  de fabricage van  vezels. In  M ei 
1941 werd m et h et P roefstation  v oor  de Visserij en  de R ijksvezeld ienst een afspraak getroffen, 
volgens w elke de 1 en  2 jaar oud e bast vo o r  de textielindustrie zou  w orden bestem d, de 3 en
4 jaar oud e voor  extractie bij de N .V . T anin. Ter bevordering van de inlevering werd de prijs 
verhoogd  van ca. f  1,25 to t f  4 ,—  per 100 kg. M en liep nl. anders gevaar, dat de bast o f  
verloren zo u  gaan ö f  als b rand stof zo u  w orden  gebruikt. In 1940 waren reeds grote hoeveel
heden bedorven. V an de verzam elde 650 ton  werd 200 ton  vo o r  extractie bestem d. D o o rd a t  
deze extractie een  m oeilijk  en langdurig proces is, werd n iet alles reeds in  1941 b e h a n d e ld .4

D e  geëxtraheerde lo o is to f  w erd gedirigeerd naar de taanderijen van netten , waar de 
voorraden cach ou  -  een  geïm porteerd extract, dat na de eerste w ereldoorlog  de vroeger voor  
dit doel gebruikte eikenschors geheel had  verdrongen -  steeds m eer opraakten.

cl. D iverse  quaesties
R eeds in  de eerste m aanden van  de o o r lo g  hadden zich een  tw eetal tendenties afgetekend  

in de hou d ing  der D u itse  firm a’s en  instanties. T en eerste de neiging om  verhoogde prijzen  
te berekenen e n /o f  dure partijen a f  te schuiven, ten  tw eede het streven o m  alle im port u it 
Scandinavië, Italië, de B alkan en  K lein -A zië  via D u itslan d  te laten  lopen. B eide verschijnselen  
waren o o k  in  1941 zeer m erkbaar.

1 Cijfers en gegevens uit maandrapport R H L van Augustus 1941 en notities der afdeling looi
stoffen. (C.A.B. RHL). 2 Cijfers uit maandstaten R H L (Archief Gewi 7). 3 Stukken in archief
Gewi 7-Gerbstoffe. 4 Gegevens uit maandverslagen RH L en archief Gewi 7-Gerbstoffe, voorts uit
C.A.B. R H L 3019-2.
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Bij h et R H L  heerste een  groot w antrouw en jegens de door  som m ige D u itse  firm a’s ge
vraagde prijzen -  een  w antrouw en, dat zeer zeker gerechtvaardigd was. W elisw aar m ocht 
v o lgen s de D u itse  voorschriften  bij export naar N ederlan d  in  beginsel de Inlandspreis be
rekend w orden, m aar het R H L  kende die prijzen n iet en  k o n  daardoor de offertes n iet contro
leren. In  J u l i1 deed h et R H L  een p og in g  deze Inlandspreise  aan  de w eet te k om en  d oor een  
b rief om  inlichtingen aan de R eichsstelle  te schrijven. Bij de D u itse  autoriteiten  bestond  
echter blijkbaar een  streven o m  de betrokken  handelaren hun verdienste te laten . V on  Savigny  
zo n d  deze brief tenm inste d oor m et de opm erking, dat hij de vraag van  het R H L  w el be
grijpelijk vond , m aar een  garantieverklaring van de R eichsstelle  vo ldoend e achtte. D e  R eichs
ste lle  v o n d  o o k  dit n o g  niet n od ig  en  antw oordde z o  n ietszeggend m ogelijk , dat de prijzen  
zeer u iteen  liepen  en dat de contrö le  bij de R eichspreiskom m issar  en  n iet bij haar berustte. 
V oorlop ig  w as de strijd hierm ee to t rast gekom en om  in  1942 w eer te beginnen. B egin  1942 
bleken nl. de offerteprijzen der D u itse  firm a’s m et 25 %  te  zijn opgeslagen.

D e  im port u it andere landen dan D u itslan d , die begin 1941 n o g  in  n iet geheel te ver
w aarlozen  hoeveelheden  geschiedde, werd do o r  de D u itsers steeds m eer bem oeilijkt. U it  
B elgië w erd bijv. n o g  ’Salix-B  extract’ (een gem engde lo o is to f)  geïm porteerd, u it Z w itserland  
synthetische loo istoffen  en  u it N oorw eg en  houtslijpextracten. M et Joegoslavië  w erd onder
handeld; er kw am en echter geen  leveranties to t stand.

In  Juni 1941 m oest het R H L  toezeggen , dergelijke transacties slechts m et toestem m ing  
van  de G ruppe L eder  u it te zullen  voeren. 2 In  de herfst w enste de R eichsstelle  3 contrö le  
o p  de gehele im port en  begin 1942 was het zover dat via D u itse  tussenhandelaren offertes 
van  Z w eedse en  Italiaanse firm a’s b innenkw am en. K ort daarop kreeg het R H L  de m ede
deling, dat n o g  slechts via D u itslan d  zo u  kunnen w orden geïm porteerd. P rotesten  waren  
d o e l lo o s .4

D e  N ederlandse handel op  h et bu itenland w as in  het o o g  der D u itsers n u tteloos en  
schadelijk v oor  eigen  belangen. U iteraard w as prijsverhoging het gevolg.

D e  distributiem ethode van loo istoffen  b leef dezelfde. V an M ei 1941 a f  k o n  bij de m aan
delijkse toew ijzing van loo istoffen  rekening w orden  gehoud en  m et de in  de verwerkings- 
vergunning (die thans ind ividueel w erd verstrekt) toegestane productie.

D o o r  de grote hoeveelheden  extract, die van  D u itse  zijde geleverd werden, ontstond  
begin  1941 gebrek aan vaten. H et R H L  leende daarom  to t het e inde van  de oor lo g  een  aantal 
vaten van  fabrikanten om  de distributie te bespoedigen.

§ 6. HUIDEN

In §§ 1 en  2 werd reeds gesproken over de enorm e tegenvaller, d ie de scherpe daling in  de 
huidenaanval in  het voorjaar van  1941 voor  de lederindustrie betekende. G edeeltelijk  werd  
deze daling veroorzaakt door  de verm inderde a fslachting van vee a ls gevo lg  van de inkrim ping  
van  de veestapel. V oor een  ander deel w as zij echter het gevo lg  van  sterk vergrote export 
van  levend vee in  1941, w aardoor een  groot d eel van  de huiden u it N ederlan d  verdw een (naar 
schatting in  d it jaar ca. 100000  stuks). H ierdoor daalde het aantal per w eek aanvallende  
runderhuiden to t 5000. In de zom er steeg dit langzaam  to t 10 000 per w e e k .5 D o o rd a t de  
inw erking gehandhaafd  b leef o p  49 000 huiden per m aand, werd de beschikbare voorraad  
steeds kleiner. O p 1 A pril bedroeg de voorraad n o g  6000 ton , o p  1 O ctober w as hij gedaald

1 Brief R H L  aan Reichsstelle d.d. 17-7-41 met commentaar van Gruppe Leder. Antwoord der
Reichsstelle  d.d. 21-8-41. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe). 2 Besprekingsverslag van 24-7-41. (C.A.B.
RH L-docum entatiemap 143). 3 Brief van 4-12-41 der Reichsstelle aan Gruppe Leder (Archief 
Gewi 7-Gerbstoffe. R .v.O .). 4 Brieven d.d. 7-3-42 (165346) en 4-7-42 (193889) van het RH L
aan het Departement. (C.A.B. A  10/1-4). 5 D eze aantallen zijn uitgedrukt in ’standaardhuiden’
van 31 kg vers gewicht.
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to t 3800 ton. D e  aanVal had  nl. 6000 ton  bedragen, terwijl 8200 ton  w as ingewerkt. D e  n o g  
bestaande exportverplichting van  2000 ton  w as echter geschrapt. (Zie § 2.).

In  de lo o p  van  het 5e K riegshalbjahr  b leef de productie, die geraam d w as o p  80 000  
huiden per m aand w ederom  aanzienlijk bij de schattingen ten  achter en bereikte zij nauw elijks  
60 000 stuks. B ovend ien  deed z ich  in  versterkte m ate een  verschijnsel voor, dat z ich  o o k  reeds 
in  de zom er begon  a f  te  tekenen: het gem iddeld  gew icht der huiden verm inderde. N o rm aal  
w as m en g ew oon  een  hu id  te rekenen o p  31 k g  vers gew icht. In de zom er van  1941 w as het 
werkelijke gem iddelde slechts 27 ,4  kg, in  de winter daalde het to t 24 kg. Slechts do o r  de 
geringe inw erking, die het gev o lg  w as van brand- en  looistofgebrek , on tstond  to ch  een  
kleine voorraadverm eerdering. O p 1 A pril 1942 bedroeg de voorraad 4634 ton . D e  inw erking  
had 7000 ton  bedragen, de aanval bijna 8000 ton.

D e  aanval van kalfsvellen  b lee f evenzeer dalen, de voorraad daalde n o g  sterker door  de 
grote inw erking, die aanvankelijk n o g  100 000 stuks per m aand bedroeg, in  de zom er echter  
gehalveerd werd. O p 1 Juli bedroeg de voorraad ca. 300 000 stuks, de aanval in  Juli w as 
slechts 43 000 stuks. Per 1 O ctober waren deze cijfers gedaald  to t 191 000 stuks resp 17 000  
stuks (se izoen invloed!). In het voorjaar steeg uiteraard de aanval weer, de voorraad per
1 A pril bedroeg ca. 275 000 stuks. 1

b. R egeling handel
In  Januari 1941 z o u  h et status-quo-contract voor  de hu idenhandel w orden hernieuw d, 

o .m . m et de bedoeling thans zovee l m ogelijk , zo  n iet alle, handelaren bij de regeling te  b e
trekken. D e z e  opzet slaagde n iet, E en aantal handelaren w eigerde te tekenen. V oora l een  
groep van vijf handelaren, behorende to t de m iddelgrote firm a’s, voerde actie tegen  het 
contract waarbij zij z ich  sp oed ig  o o k  van politieke m iddelen ging bedienen. Inplaats van  een  
periode van grotere rust vo lgde  dan o o k  een tijdperk van  grote onrust in  de huidenhandel. 
D e ze  onrust werd zeer in  de hand  gewerkt d oor politieke factoren.

B egin  1941 h ing de arisering van  het bedrijfsleven in de lucht. Speciaal voor  de hu iden
handel zo u  deze zonder tw ijfel grote veranderingen m et zich  m ede brengen. D it  schiep  een  
sfeer van  onzekerheid.

N u  w as kort tevoren h et N ederlandsch  A grarisch F r o n t 2 onder leid ing van de ’B oeren- 
leider’ E . J. R oskam  en  m et dr F . E. P osthum a, oud-m inister, a ls voornaam ste adviseur, 
een grote propaganda-actie  begonnen . H et doel hiervan w as, alle bestaande organisaties 
op  het geb ied  van  land bouw  en  voedselvoorzien in g , daarbij inbegrepen handel en industrie  
o p  voedselvoorzien in gs- en  landbouw terrein, sam en te brengen in  één  organisatie, die naar  
h et D u itse  voorbeeld  (R eichsnahrstand) R ijks-V oedingsstand zou  m oeten  heten. A ls kernen  
voor  de vele h iertoe noodzakelijke onder-organisaties w erden in de lo o p  van  de w inter een  
aantal vakgroepen 3 opgericht, zo  o o k  een V akgroep V ee en  V lees, die aanvankelijk  zeer  
a c tie f was.

D o o r  de slechte om standigheden, waarin vele slagers sinds jaren verkeerden, had deze  
V akgroep zich  o o k  in n iet-N S B  kringen een vrij grote aanhang verworven, m et nam e te  
A m sterdam . Zij begon  in Februari openlijk actie te voeren tegen het deelnem en van Joden  
aan de vleeshandel etc. D aarbij w erden belangrijke successen  behaald , m ede dank zij de 
steun van  bepaalde D u itse  autoriteiten , m et nam e van  de B eauftragte  voor  de stad A m ster
dam , achter w ie w eer de G eneralkom m issar  Schm idt ston d , de auteur van de D u itse  N S B -  
p olitiek , d ie de actie van dr P osthum a en  R osk am  had goedgekeurd. H et openbaar slachthuis 
te A m sterdam  kw am  bijv. reeds begin  Februari onder inv loed  van deze vakgroep en het door

1 Cijfers uit maandrapporten van het R H L en afrekeningen over het 4e en 5e Kriegshalbjahr.
2 Het N ed. Agrarisch Front vormde een onderdeel der NSB. D e leden behoefden echter geen 
lid der N .S.B . te zijn. Het was in de herfst van 1940 ontstaan, door fusie van het Boerenfront
der N SB en de vereniging 'Landbouw en Maatschappij’. Begin 1942 ging het op in de Land
stand. 3 Wel te onderscheiden van de Vakgroepen der W oltersom-organisatie!
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haar opgerichte ’G ild e’ van  slagers, loonslachters en  vleeshandelaren. Op 8 Februari hield  
m en zelfs een  feestelijke vergadering in  het slachthuis. V an N S B -zijde w erd een uitgebreide  
propaganda bedreven m et de behaalde resultaten, vooral onder de slagers, aan  w ie u itschake
lin g  van  ’tegennatuurlijke Jood se  han delsm eth oden’ e.d . w erd beloofd . 1

U iteraard had  d it a lles o o k  zijn w eerslag op  de huidenhandel, die n o g  v oor  een  aanzienlijk  
groter deel dan de vleeshandel in  Joodse handen was. O ok hier stelde m en bij de einde 1940 
begonnen  propaganda-actie  de slagers betere prijzen vo o r  hun huiden in  het vooruitzicht, 
als de Joden  u it de handel verwijderd zouden  w orden. D e ze  b eloften  w erden o p  een gunstig  
tijdstip gedaan; in  D ecem ber 1940 w as im m ers ju ist o p  D u its  bevel d oor de V ereniging van  
H uidenhandelaren een  verlaging van  de huidenprijs ingevoerd (z ie  H oofd stu k  V III, § 4-c), 
die in  de eerste p laats een  nadeel v oor  de slagers betekende. D e  slagers van  ’H et G ild e ’ te 
A m sterdam  w eigerden nu hun huiden a f  te leveren tegen de verlaagde prijzen en  lieten  ze  
z e lf  zouten  en  opslaan  in afw achting van  de op  korte term ijn b eloofde betere tijden. N aar  
buiten werd als voornaam ste reden opgegeven , dat m en niet bereid w as to t aflevering aan  
Jood se  handelaren. E en nauw  verband tussen prijs en  principe! B epaald  grappig is het 
overigens, een  der heren van  het A grarisch F ron t in  een  brief te zien  betogen , dat ’in  ’H et 
G ild e’ m en zich  de prijzen n iet door  niet-ariërs w enst te laten  voorschrijven.’ H et is m aar 
goed  dat de D u itsers dit n iet gelezen h e b b e n .2

D o o r  deze ontw ikkeling trad een  niet te  verw aarlozen stagnatie in bij de hu idenaanval, 
die zelfs o p  de aflevering aan  de looierijen  z o u  kunnen terugslaan. N a  z ich  verzekerd te 
hebben van de steun van  D r. B runnée, trok daarom  de heer V erw oerd tegen  ’H et G ild e’ te 
velde. E erst w erd aan de slagers een  voorraad opgaaf gevraagd, d ie gew eigerd werd. Ver
vo lgen s vorderde h et R H L  de hu iden, waarna de heer V erw oerd onm iddellijk  ter verant
w oord ing  werd geroepen  op  het bureau van  de B eauftrag te  vo o r  de stad A m sterdam , bij de 
R eferen t R od egro , de bescherm heer van  ’H et G ild e’. H et w as een  onaangenaam  gesprek, 
m aar de heer V erw oerd w ist z ich , w ijzend op  het overleg m et D r. B runnée, te handhaven. 
Bij de u itvoering der vordering trad een prijsgeschil op , doordat ’H et G ild e’ a lsn og  de (n og  
niet verlaagde) prijzen van D ecem ber w enste te ontvangen . T enslotte werd de zaak geregeld, 
toen  één , later tw ee leden  van  de reeds genoem de groep van  ontevreden tussenhandelaren  
in contact traden m et ’H et G ilde’ en de hu iden afnam en, waarbij het R H L  een k leine prijs- 
concessie  deed. 3

Inm iddels w as nam elijk  de situatie verscherpt. D o o r  de reeds genoem de eerste successen  
te  A m sterdam  begin  Februari waren aan  vele goedgezinden  de ogen  geopend  vo o r  de drei
gende overw inning der N S B -organ isaties. D e  bestaande slagershonden besloten  z ich  n iet 
zonder m eer gew onnen  te geven. H et gelijktijdig optreden der W A 4 (relletjes op  het 
R em brandtsplein  en  in  de Jodenhoek) bracht trouw ens de gehele bevolk ing  in bew eging. Bij 
de beschou w ing  van  de gebeurtenissen in  de huiden- en  v leeshandel m ag m en niet u it h et o o g  
verliezen, dat zij zich  afspelen  in  de m aand , w aarin de eerste grote verzetsdem onstratie, de  
F ebruaristaking, p laats had. A l is haar inv loed  niet direct aan  te  w ijzen, bij vriend en  vijand  
bem erkt m en de spann ing die in  die dagen heerste, en haar gevolgen , zow el in  positieve als in  
negatieve zin.

N u  de ’o p p o sitie ’ zich  in  slagerskringen versterkt had , m oesten  de nationaal- 
socia listen  om  h et in itia tie f in  han den  te  hou den  n ieuw e stappen doen. D e  neiging daartoe  
w as in  h o g e  m ate aanw ezig , en  o o k  de D u itse  B eauftrag te  in  A m sterdam  w ilde gaarne een

1 Gegevens ontleend aan enkele nummers van H et Nationale D agblad  (Officieel orgaan der NSB)
en D e Agrarische P ost (Orgaan van het Ned. Agrar. Front). 2 Brief Streekgemachtigde voor
A ’dam aan Ned. Agr. Front D en H aag d.d. 4-1-41. (Archief N .A .F .). 3 N otitie betr. tele
foongesprek met R H L d.d. 14-2-41 (C.A.B. Gemachtigde voor de Prijzen, 31-18). 4 D e  
’feestvergadering’ van het Agrarisch Front vond plaats op 8 Februari, de door de W A etc. ver
oorzaakte relletjes vallen voornamelijk tussen 6 en 13 Februari, met als hoogtepunt de grote 
vechtpartijen van Zondag 9 Februari in de omgeving van het Rembrandtsplein.
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nieuw e actie  steunen. T e A m sterdam  heerste bij vele D u itsers en  bij de N S B  sedert begin  
Februari een  soort revolutiestem m ing, m en h ad  blijkbaar het gevoel aan de vooravond  van  
een  M achtübernahm e  te staan. D e  opstootjes, veroorzaakt door  het provocerend optreden  
der W A , de reeks D u itse  terreurm aatregelen tegen de Joodse bevolking, zelfs w ellicht o o k  
de opw indende dagen van  de F ebruaristaking, die m en m eende ’gebroken’ te hebben , ver
sterkten dit g e v o e l .1

H et A grarisch F ron t p laatste n u  o o k  een  reorganisatie van de huidenhandel op  zijn 
program . B egin M aart zou  de n ieuw e actie p laats hebben. D o e l w as de ontb inding  der b e
staande organisaties v o o r  slagers, vlees- en  huidenhandelaren en  een  m o n o p o lie  vo o r  het 
Agrarisch F ron t o p  organisatorisch  gebied , voorts volstrekte scheiding tussen Joodse en  
arische handel, waarbij v o o r  de Jood se  handel slechts 13 %, het percentage der Joodse  
bevolkingsgroep te A m sterdam , gereserveerd zou  blijven. D it  laatste w erd gem akkelijk  
bereikt door  een  bevel van D u itse  zijde, het opb lazen  der organisaties verliep echter m inder  
vlot.

O p 8 M aart 1941 had  de leid ing van het A grarisch F ron t te A m sterdam  een  bespreking  
m et de R eferen t fü r  sozia le  Fragen  bij de B eauftrag te  voor  de stad A m sterdam , de al genoem de  
R od egro , een  m an w iens naam  de gehele bezetting d oor aan  vele van  de slechtste D u itse  
m aatregelen verbonden is. D eze  R od egro  g a f  aan  het F ront de opdracht, de arisering van  de  
huidenhandel ter hand te nem en, terwijl voorts werd besloten  een  H uiden-G ild e te  stichten  
in het kader van het A grarisch F r o n t .2

M en ging m et sp oed  aan  het w erk! R eeds op  M aandag 10 M aart verschenen na v ooraf
gaande aankond iging een  aantal lieden  van het A grarisch F ron t in  N S B -un iform  o p  de  
huidenbeurs. N a d a t de aanw ezige Joden  zich  m et spoed  hadden  verwijderd, h ield  de ’propa- 
ganda-leider voor  A m sterdam ’, kam eraad den H artog, een  donderrede, waarin achtereen
volgen s w erd m eegedeeld , ’dat hij en  zijn m annen in opdracht van de D u itse  autoriteiten  
handelden; dat besloten  w as de gehele handel te  ariseren en  alle  Joden uit te sluiten; dat de 
tijd w as gekom en vo o r  een hu iden-gilde b innen het Agrarisch F ront; dat -  groots perspectief -  
dit F ron t b innenkort zo u  overgaan in een R ijksvoedingsstand, w aardoor bakkers, boeren en  
handelaars invloed  zouden  krijgen o p  de econ om isch e politiek  der regering; dat m en vrij
w illig  k o n  m edew erken, doch  bij w eigering m oest rekenen m et het afsnijden van de levens
ader; tenslo tte  dat m en snel zo u  m oeten  beslissen , daar de F ro n t-lo co m o tie f razend snel 
over de baan  v lo o g ’.

H oew el de voornaam ste bestuursleden van  de N ederlandse Vereniging van H uiden
handelaren bij m ond e van  hun voorzitter, de heer H auber m ededeelden, dat zij zich  n o g  
dienden te beraden, kw am en de m eeste aanw ezigen zozeer onder de indruk van  de voorge
sp iegelde onafw endbaarheid  der nieuw e ontw ikkeling, dat vrijwel a llen  bleven zitten  o m  de 
verdere bespreking m ee te m aken en  dat (buiten de vaste kern van ontevredenen) een  vijftal 
zich  als lid  liet inschrijven o p  een  vo lgende vergadering. D e  heren H auber en  van de L o o ,  
zeer teleurgesteld over het algem ene gebrek aan  hou ding , zoch ten  contact m et de heer  
Verw oerd. T ezam en zo n  m en op  m iddelen o m  de N SB -ers m at te zetten. M et behulp van  
de D u itse  R eferenten  gelukte dit spoedig . 3

H et bleek , dat zow el het N .A .F . als R od egro  zich  totaal hadden verrekend. M och t het 
de plaatselijke D u itse  m achthebbers m ogelijk  zijn zonder u itvoerig overleg m et D e n  H aag  
de A m sterdam se v leesvoorzien ing te ariseren, ind ien  d it hun om  propagandistische en

1 Zie voor dit alles B. A . Sijes: D e Februaristaking (R .v.O ., Monografieën nr 5). 2 Verslag 
bespreking N .A .F.-R odegro d.d. 8-3-41 (Archief N .A .F .). Soortgelijke maatregelen nam
Rodegro t.a.v. de handel in  andere levensmiddelen. O ok in de Centrale Markthallen te Amster
dam zouden onder medewerking van het Agrarisch Front Jood en niet-Jood gescheiden moeten 
worden. 3 Verslag van deze vergadering in dossier Centr. Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven 
contra D . J. de R. Idem Archief Ned. Agrar. Front. M ededelingen G. H. Hauber en mr W. P. 
M. van der Loo (secretaris der Vereniging) aan de schrijver.
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’rassenhygiënische’ redenen gew enst leek , m en had  m et de aantasting van de huidenhandel 
veel te h o o g  gegrepen. H o e  k o n  een  m annetje als R od egro  overzien, w at de u itschakeling  
van  een  wereldfirm a als K aufm ann’s hu idenhandel te R otterdam  v oor  consequenties zou  
hebben? Bij de Gruppe L eder  had  m en echter een  scherp o o g  v oor  de w aarde der grote  
J ood se  zaken m et hu n  in ternationale relaties, d ie m en nuttig  h o o p te  te m aken vo o r  de 
D u itse  handel na de (gew onnen!) oorlog . O ok begreep m en daar, gew aarschuw d door de 
heer Verw oerd, dat een  p lotselin ge u itschakeling van  alle  Joden  volstrek te desorganisatie  
z o u  betekenen, om d at er n iet vo ld oen d e 'arische’ handelaars, sorteerders etc. ter beschikking  
stonden.

D e ze  overw egingen, tezam en m et de ergernis over het eigenm achtig  optreden der N SB -ers, 
brachten de centrale D u itse  autoriteiten  er toe, scherp in  te  grijpen. D e  heren van  het 
A grarisch F ron t werden ontb oden  en  -  zoa ls von  Savigny het uitdrukte -  m asslos angepfiffen  
over hun onbeschaam dheid . H un w erd verboden de Joodse groothandel te benadelen, terwijl 
zij voorts de m ededeling kregen: Wenn in den N iederlanden arisiert werde, würde ausschliess- 
lich er  (D r. K ühn van  de W irtschaftsprüfstelle) das machen, wenn Organisationen geschaffen  
würden, würde das ausschliesslich D r. Ulm  (R eferen t fü r  O rganisation der Gewerblichen W irt
schaft) das machen. Für das fachlich  ordnungsgem asse A rbeiten  in den W irtschaftsbereichen  
sorge d ie  R üstungsinspektion, und die Landbouw -F ront ginge doch H autehandel überhaupt 
nichts an . 1

D aar k o n  m en het m ee doen.
H o e  het R od egro  verging, is o n s n iet bekend, verm oedelijk is o o k  hij zurückgepfiffen und 

verwarnt. W irtschaft had  het van P o litik  d itm aal gew onnen . D e  aanslag o p  de V ereniging  
van  H uidenhandelaren w as hierm ee voorlop ig  eveneens van  de baan. H oe de gehele toeleg  
van  het A grarisch F ron t m islukte, de detailhandel onder de C om m issie-W oltersom  ging  
ressorteren, de ’V oed ingsstan d’ een  chim ère b leef en  de latere L andstand alleen de land
bou w  -  en  dat n o g  slechts in  n a a m ! -  om vatte, valt bu iten het kader van  deze studie. O ok  
n a  deze eerste actie z o u  m en echter in  de huidenhandel n o g  het nod ige m erken van de 
onscrupuleuze dom h eid  en het rancuneuze streven naar e igen  belang, w aarm ee leden der 
N S B  op  vrijwel alle m aatschappelijke terreinen tijdens de bezetting de atm osfeer bedierven.

D e  reeds genoem de vijf firm a’s, die het status-quo-contract niet w ilden tekenen, bleven  
actief. D e ze  v ijf firm a’s waren alle n iet-Joods en  hadden  kennelijk geh o o p t hun om zet te 
vergroten ten koste  der Joodse co lleg a ’s. H et verband tussen  po litiek  en  portem onnaie is 
bij deze hele actie trouw ens overduidelijk! N a  de nederlaag van  het A grarisch F ron t zonnen  
de v ijf rebellen op  n ieuw e m iddelen  o m  n o g  iets van hun plannen te verwezenlijken.

N u  het Agrarisch F ront n iet h e t ju iste  front w as gebleken zoch t m en aanslu iting bij het 
E conom isch  F ron t der N S B . H et program  van actie w erd opn ieu w  vastgelegd: ontb inding  
van  de bestaande V ereniging, centralisatie van  de huidenaflevering bij het H uidengilde, u it
schakeling van  de Joodse handel. H et R H L  zou  zijn bem oeiingen m et de hu idenhandel 
m oeten  staken en  het H uidengilde zou  reorganisatie en  arisering m oeten  uitvoeren. In  de  
huidenhandel zouden  daardoor n iet alleen de Joden, m aar o o k  de ’w it-Joden’ die in  het 
bestuur zaten , verwijderd w orden, de m aatregelen to t  ’Jodenbescherm ing’ van  het R H L  
zouden  ongedaan  w orden  g em a a k t.2

N a a st deze p lannen voor  een  algem ene vernieuw ing g ing  m en echter o o k  individueel 
reeds to t actie over.

E en  van  de v ijf w ist, zoals wij reeds zagen, m et het n ieuw  geschapen slagersgilde een  
afspraak te m aken w aardoor hem  alle  hu iden van ’H et G ild e’ aangebod en  w erden, een  ander

1 Aktenverm erk Gruppe Leder d.d. 18-3-41. (Archief Gewi 7-Arisierung). 2 Rapport betr. de hui
denhandel opgesteld door het Huidengilde ca. April 1941 in dossier Centr. Zuiveringsraad voor
het Bedrijfsleven contra G. J. T. (Alg. Rijksarchief).
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nam  o p  het slachthuis in  U trecht aan  de knecht van een  Joodse handelaar een  w agen  vo l 
huiden een voud ig  a f  en  voegde ze  bij zijn eigen inkoop . D o o r  dergelijke handelingen werden  
uiteraard de status-quo-afspraken w aardeloos. Er dreigde zelfs n o g  grotere verwarring, do o r
dat de genoem de handelaren er naar streefden de drie grote Joodse groothandelsfirm a’s u it 
te schakelen. H et doel w as natuurlijk, z e lf  a ls groothandelaar te gaan optreden. M en leverde  
daarom  niet m eer a f  aan de groothandel, doch  trachtte alleen aan looierijen  te verkopen. H et  
R H L  w eigerde h iervoor echter de noodzakelijke vergunningen, waartegen de groep van  
’H et G ild e’ thans protesteerde bij het E conom isch  F r o n t .1 Bij de besprekingen m et h et R H L  
w erd gewerkt m et het argum ent, dat de slagers er geen genoegen  m ee zouden  nem en, dat de 
huiden  uiteindelijk v ia  een arische tussenhandelaar bij de Joodse groothandel terecht zouden  
kom en . 2 D it  argum ent ging echter n iet m eer op , toen  eind A pril 1941 de drie Joodse groot
handelsfirm a’s een Treuhander kregen. D e ze  voorlop ige arisering (het Joodse personeel 
w erkte n o g  g ew oon  door) werd zow el d oor de Gruppe L ed er  als d oor het R H L  bespoedigd  
o m  het voor  de sortering en verwerking der huiden z o  belangrijke apparaat dezer firm a’s 
tegen verdere politieke aanslagen te vrijwaren, zoa ls wij in  § 4 zagen. 3

N u  eenm aal de status-quo w as doorbroken , w as hij echter n iet zo  spoed ig  weer hersteld. 
D e  bestrijders van het status-quo-contract kon den  hun aanvallen  echter n iet langer o p  de  
Joodse groothandel richten, daar m en zich  m oeilijk  tegen D u itse , althans d oor de bezetter  
aangestelde, V erw alter  k o n  keren. D e  rollen  w erden zelfs om gekeerd. D e  D u itse  Treuhander 
zoch ten  nl. de positie  van ’h u n ’ zaken te versterken, door  aflevering aan de looierijen  slechts 
aan een  bescherm de en  gesloten  groep van  groothandelsfirm a’s to e  te staan. Slechts vier o f  
v ijf firm a’s, nl. de drie geariseerde groothandelszaken, de A m sterdam sche H uiden  C lu b 4 
en  eventueel nog  één  handelaar zouden  daartoe m ogen  behoren.

Zakelijk werd de no o d za a k  van  deze regeling betoogd  op  grond van de verm inderde  
aanval van  huiden, d ie het vo o r  de kleinere firm a’s vrijwel onm ogelijk  m aakte, steeds een  
voor  de looierij geschikt sortim ent u it te  sorteren bij een  norm ale circulatietijd der huiden. 
Z onder tw ijfel w as d it argum ent in  principe ju ist, het is echter zeer de vraag o f  het reeds in
1941 noodzakelijk  to t de voorgestelde beperking had  m oeten leiden. Bij de beslissing van  
de Gruppe L eder, dat de beperking zo u  m oeten  w orden ingevoerd, gaven de belangen der 
Treuhander dan o o k  zeker de doorslag , m èt het feit, dat in  D u itslan d  een dergelijke regeling  
bestond.

D e  zakelijke m otivering en  de algem ene situatie in  de handel gaven het R H L  aanleid ing  
niet te  zeer tegen deze opdracht te protesteren, o o k  om dat m en zich opn ieuw  bedreigd voeld e  
door  een actie van  de groep der ontevreden tussenhandelaren bij de D u itse  autoriteiten.

Zij hadden zich , h oew el in  ’t a lgem een geen lid  der N S B , thans defin itief onder leid ing  
v a n e e n  N SB -er, m akelaar in  Java-huiden, georganiseerd to t een  Sectie H uidenhandel van  het 
E conom isch  F ront, en  trachtten nu  niet alleen  op  organisatorisch terrein het h eft in  handen  
te krijgen, doch dienden tevens bij de Sicherheitsdienst, die hen verwees naar het General
k om m issaria t fü r  Finanz und W irtschaft, een  reeks k lachten in  over het beleid van het R H L , 
m et de kennelijke bedoeling de heer V erw oerd zon iet ten  val te brengen, dan  toch  naar hun  
hand te zetten  5.

D e ze  k lachten kw am en tenslotte bij von  Savigny terecht, die ze o p  loyale wijze ter zijde

1 Diverse klachten uit begin Mei 1941 in Archief Econom isch Front, vnl. gericht tegen de ’Joden-
bescherming’ door het RHL. 2 Verslagen van besprekingen d.d. 4-2-41 en 31-3-41 van RH L
met huidenhandelaren. (C.A.B. R H L 3016). 3 Brief Gruppe Leder aan Wirtschaftsprüfstelle d.d.
14-2-41. (Archief Gewi 7-Arisierung). 4 D e Amsterdamsche Huidenclub is een coöperatie van
slagers, die de door haar leden geproduceerde huiden verkoopt. Tijdens de bezetting ging ca. 50%
van de aanval over geheel Nederland door haar handen. 6 Brief Afd. Huiden Econom isch Front 
aan Dr. Leinert d.d. Juni 1941. (Archief Gewi 7-Bureau Coördinatie Min. v. Justitie). D e brief 
bevat grotendeels dezelfde klachten als de brieven genoemd in noot 1.
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legde. V an de zijde van  het R H L  k o n  m en trouw ens w ijzen op  de w einig  zorgvuld ige wijze, 
w aarop  een  deel der klagers zijn adm inistratieplicht nakw am . T evens werd, zoa ls wij in  
§ 4  zagen , opn ieu w  zonder succes een  p og in g  gedaan o m  tenm inste één van  de drie Joodse  
groothandelsfirm a’s in  N .S .B .-h a n d en  te krijgen.

O m streeks Jun i-Ju li h ield  het bestuur van de N ederlandse V ereniging weer enige be
sprekingen in  aanw ezigheid  van  de heren V erw oerd en  V uyk (C h ef afd. H uiden) nam ens het 
R H L  en  v o n  Savigny van  de Gruppe Leder. H ier w erd het voornem en to t beperking van  de 
groothandel to t  de firm a’s K aufm ann , V orst en  H egom a en  de A H C , waarbij a lle  overigen  
to t kleinhandelaren zou d en  w orden  gedegradeerd, bekend gem aakt en  nagegaan  w at hiervan  
de consequenties zou d en  zijn. T egen  de beperking op  zichzelf, d ie im m ers van  D u itse  zijde  
kw am , w erd w einig  bezwaar gem aakt, m aar w el werd d oor de tussenhandel gevraagd naar  
een  eigen positie  m et de zekerheid bij elke transactie tussen  klein - en  groothandel te w orden  
ingeschakeld . A anvankelijk  voeld e  m en bij het R H L  hier n iet veel voor , vooral om d at de 
tussenhandel tevens de eis stelde, dat de A H C  slechts als kleinhandelaar o p  zo u  treden. 
A nderzijds bleek, dat h et n iet zonder m eer m ogelijk  w as de scheiding tussen groot- en  k lein 
handel abso lu ut te m aken door  de groothandel het ink op en  bij slachthuizen, slagers etc. te  
verbieden. D e  apparaten van  de firm a’s H egom a en  V orst waren geheel op  deze in k oop  
ingesteld , o o k  k o n  de groothandel de extra-baten van  dit soort aank oop  n iet m issen.

D e  uiterst ingew ikkelde structuur van  de huidenhandel, waarbij de groothand el zow el 
van klein- en tussenhandelaren als van de A H C  en  zelfs van  andere groothandelaren placht 
te  k op en  en  de looierijen  van groot- en  tussenhandelaren benevens van  de A H C , m aakte  
het onm ogelijk  een  schem atische regeling in  te voeren zonder dat er allerlei onaangenam e  
repercussies zou d en  ontstaan.

D e  conclusie van  de beide besprekingen w as dan o o k , dat a lvorens een  scherpe scheiding  
z o u  kunnen  w orden  ingevoerd, een  verbetering van de handelsm arge van  de groothandel 
nood zak elijk  zo u  zijn. D e ze  zo u  dan  gekoppeld  kunnen  w orden  aan  een  verdere aanpassing  
aan  de D u itse  prijzen en m arges, terwijl tevens m et verh oogde transportkosten  en  om zet
belasting rekening zo u  m oeten  w orden gehouden . G ezien  de vigerende bepalingen betekende  
dit, dat langdurig zo u  m oeten  w orden onderhandeld o .a . m et d e  G em achtigde v oor  de 
Prijzen. D e  heer V erw oerd deelde voorts m ede, dat hij de groothand el z o u  quoteren o p  de  
bestaande verhoudingen , d och  dat hij n iet van  p lan  w as, in  een  zo  netelige  m aterie als de  
regeling van  de in k o o p  zijn vingers te branden d oor een  verdeling o p  te  leggen , w aarover m en  
het onderling n iet eens had  kunnen worden. D e  secretaris van  de N ed . V ereniging m erkte op, 
dat m en desondanks a lgem een een regeling w enste o m  ongebreidelde concurrentie te vo o r
k om en  en  dus m aar weer eens zou  proberen to t een  status-quo-contract te  k o m e n .1

D o o r  de E conom isch  F ront-groep  w erden inm iddels pogin gen  gedaan om  de A H C  als 
groothandelaar u it te  schakelen. T en koste  van  alles w as h et im m ers n o d ig  dat ju ist haar  
leden  een  uitbreid ing van om zet zo u  bereiken. N u  dit n ie t ten  koste  van de Joodse gro o t
handelsfirm a’s b leek te gaan m eende m en in  de A H C  een  geschikt slachtoffer te vinden. M en  
poneerde, dat de A H C  als coöperatie n iet het recht had  als groot- o f  tussenhandelaar op  te  
treden en w ilde haar verplichten a f  te leveren aan  de tussenhandel. Er werd een  plan voor  
regionale verdeling van de aanval over de tussenhandelaren gem aakt m et u itschakeling van  
de A H C , waarbij een  aantal gunstige rayons alvast aan de leden  der groep w erden to e 
bedacht. D o o r  zich  o p  zijn p olitieke gezindheid  te beroepen en de leiders der A H C  als 
'Jodenvrienden’ verdacht te m aken trachtte m en dit p lan bij de bezetter ingang te doen  
vinden. 2 Er on tstond  dus een  strijd o m  h et voortbestaan  van de A H C , waarbij deze krachtige  
steun  van  de heer V erw oerd ondervond. D e  principiële erkenning van  historische rechten

1 Verslagen van de vergaderingen op 30-6- en 7-7-41 door de heer Vuyk en Niederschrift door
von Savigny over dezelfde besprekingen d.d. 8-7-41. (Archief Gewi 7-Haute). 2 Inside-informa- 
tions uit handelskringen, verzameld door R H L in Augustus 1941. (C.A.B. RHL-750/1).
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bij alle quoteringsregelingen, o o k  d oor de D u itsers, w as daarbij zijn sterkste w apen , alsm ede  
de onju istheid  van een aantasten van  de positie  der slagers-leden, d ie hun dividend zouden  
verliezen. D e  strijd werd verhevigd, daardat de A H C  van haar kant ging terugslaan en  op  
versch illende m arkten m eer nam , dan haar o p  basis van  de status-quo zo u  toekom en . O ok  
voerde de A H C  haar verk oop  aan  de looierijen  op , zo d at de groothandel ging klagen.

D eze  vergroting van de om zet der A H C  werd in de hand gew erkt door  w ijzigingen, die  
in  de vleeshandel hadden  plaats gehad. D e  N ederlandse Veehouderij Centrale had  nl. de 
slachting van vee en  de verdeling van het v lees in een groot aantal plaatsen in handen gelegd  
van  Plaatselijke T oew ijzings-C om m issies, die dus kon den  beschikken over een zeer groot  
deel van de huidenaanval, naar schatting w el 60 %. A ls de slagers-voorzitters dezer C om m is
sies lid  waren van de A H C , waren zij uiteraard geneigd de gehele productie aan  de A H C  te  
geven. D it  was n o g a l eens h et geval, w aardoor het aandeel der A H C  in  de hu iden inkoop  
groter werd. O ok bestond  bij de slagers door  de vaste voordelen  (dividend), die de A H C  
thans gaf, m eer de neig in g  zich  bij deze coöperatie  aan te sluiten dan vroeger. D eze  expansie  
der A H C  werd echter d oor het R H L  tegengegaan .

T enslotte werd het bestaansrecht van de A H C  door de bezetter defin itief erkend en  kw am  
als o p lossin g  v oor  haar afzet in  het bestuur der N ederlandse V ereniging een  5 0 -5 0  verdeling  
tussen  groothandel en  eigen levering aan de looierijen  naar voren. D e  leveranties aan de  
looierijen  zouden  dan via com m issionairs m oeten  geschieden. M en k on  hierover echter ten 
slo tte  m et de A H C  geen overeenstem m ing bereiken. E venm in k o n  m en het onderling eens  
w orden over de vo o r  het nieuw e status-quo-contract aan te nem en basisjaren, daar de tussen- 
handelsgroep  de sinds 1940 veroverde terrein n iet w enste prijs te  geven. T enslotte  kw am  de  
V ereniging bij het R H L  m et het verzoek dan m aar een regeling vo o r  te schrijven, aangezien  
m en o o k  niets voeld e  vo o r  ongebreidelde concurrentie. H oew el de heer V erw oerd als prin
cip ieel vrijhandelaar n iets vo o r  een  opgelegde regeling voeld e, w erd hij van  D u itse  zijde  
toch  steeds m eer in  deze richting gedrongen en  verklaarde hij zich  e in de 1941 bereid, de 
beide k n open  d oor te  hakken. D e  zojuist genoem de fifty-fifty regeling vo o r  de afzet der 
A H C  zo u  w orden voorgeschreven en  voorts h et aanh oud en  van  de jaren 1937-1939 als  
basis. A ls concessie aan  de tussenhandel zo u  deze een  vaste p ositie  tussen opk oper en  gro o t
handel krijgen toegew ezen . M en m oet toegeven , dat -  h o e  onsym path iek  het optreden van  
deze categorie gew oonlijk  aand oet -  voora l de firm a’s, die o o k  aan de looierijen  plachten  
te  leveren, thans enigszins h et slachtoffer der om standigheden  dreigden te  worden.

A an  de N ederlandse V ereniging werd nu door  de heer V erw oerd verzocht de technische  
uitw erking van  de beide beslissingen ter hand te  nem en en  d o o r  m iddel van  een  n ieuw  co n 
tract de leden aan de n ieuw e regeling te  binden. H et m et dw ang op leggen  van een im p o
pulair contract achtte de heer Verw oerd zeer ongew enst. 1 D e  nieuw e regeling zo u  overigens 
pas ingevoerd kunnen  w orden, als de huidenprijzen opn ieu w  w aren vastgesteld . H et w eg
vallen  van  de directe in k o o p  do o r  de groothandel, dat zo u  optreden do o r  de verplichte  
inschakeling van de tussenhandel, zo u  im m ers vo o r  de eerste categorie een  belangrijk  
verlies m edebrengen, dat slechts door  verhoging der handelsm arge k o n  w orden  goed
gem aakt. T ot invoering van  zu lk  een  nieuw e regeling w erd m et D u itse  goedkeuring be
slo ten , een  goedkeuring zonder tw ijfel des te  gereder gegeven, om dat hierm ee een aanpassing  
w erd verkregen aan de in  D u itslan d  v oor  de huidenhandel geldende regeling en  o o k  ver
sterkte aanpassing aan de D u itse  prijzen m ogelijk  werd. D a t d oor het treuzelen der prijs- 
beheersingsinstanties de n ieuw e prijsregeling een  v o l jaar o p  zich  zo u  laten  w achten kon  
n o g  niem and verm oeden. Z o  liep het echter en  daardoor b leef to t  einde 1942 de situatie in  
de huidenhandel tam elijk ongeregeld  en  ontstond en  n o g  enige m alen heftige m eningsver
schillen  over de p o sitie  der A H C .

1 Verslag bespreking op 22-12-41 van enige bestuursleden der N ed. Ver. van Huidenhandelaren 
met de heren Vuyk en Schreuder van het RHL. (C.A.B. RHL-750/1).
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T o t een  nieuw e uitbarsting kw am en deze n .a .v . een  contract, dat de A H C  slo o t m et de  
N ed . V eehouderij Centrale over de w eging en  contro le  van  alle  nuchtere kalfsvellen  voor  het 
seizoen  1942. D e  E conom isch  F ront-groep  w endde z ich  w ederom  to t  de W irtschaftsprüf
s te lle  en  de Gruppe L eder, die de klagers echter verwees naar het R H L . B egin  M aart 1942 
v o n d  daarop een heftige ruzie-vergadering plaats bij het R H L , waarbij a lle  oude grieven  
tegen  de A H C  n o g  eens d oor de tussenhandel w erden opgerakeld . E ven  later werd door het 
R H L  m et de N ederlan dse V eehouderij Centrale en  de A H C  de afspraak gem aakt, dat de 
A H C  35 % van de vellen-aanval zo u  k r ijg en .1 V oorlop ig  w as hierm ee een  zekere rust be
reikt, een  definitieve regeling zo u  echter n o g  tw intig  m aanden o p  zich  laten  w achten. D e  
5 0 -5 0  regeling t.a .v . de afzet der A H C  w erd echter reeds aangehouden.

T w ee regelingen van  m eer speciale aard kw am en in  1941-1942  w el to t stand. In de eerste  
plaats een  regeling vo o r  een  standaardrendem ent vo o r  hu iden  bij aflevering aan de looierij. 
V olgens een  voorgeschreven m eth ode dienden de hu iden  o n tzou t en  gew assen te w orden, 
w aarna het m inim um  waterrendem ent (verhouding tussen w atergew icht en  versgew icht) bij 
stierhuiden 104 %, bij k oe- en  andere hu iden  102 % diende te bedragen. D e ze  bepalingen  
opgesteld  do o r  een  C om m issie, bestaande uit afgevaardigden van  de V akgroep Leder
industrie, de H uidenhandel en  het R ijksproefstation , die o p  verzoek  van  de heer V erw oerd  
dit w erk o p  zich  had  genom en, w erden in  de leveringscondidites van  de V ereniging D e  
N ederlandse H uiden  e n  Lederbeurzen o p g en om en .2 H et d oel van  deze regeling w as een  goede  
behandeling der hu iden  te w aarborgen en  tw istpunten om trent de qualiteit zoveel m ogelijk  
uit te sluiten. Zij had  een  gunstig effect op  de behandeling der hu iden  d oor de handel, waar
door  de conditie  bij aflevering in  de lo o p  van de o o r lo g  in  ’t a lgem een verbeterde m et als 
gevo lg  een  hoger leder-rendem ent.

B egin  1942 werd voorts do o r  de N ederlandse Veehouderij C entrale na overleg m et het 
R H L  h et B eslu it V erk oop  H uiden  1942 vastgesteld , w aarin bepaald  werd, dat ieder, die een  
rund, schaap o f  paard slachtte, verplicht w as de huid  te verkopen  aan  een  bij het R H L  inge
schreven agent o f  handelaar, c .q . aan de directeur van h et R H L  o f  d iens gem achtigde. D e  
aflevering diende terstond na de slachting te  geschieden. H ierm ee w as dus het verkeer m et 
huiden van  de bron to t aan  de verwerker aan  banden gelegd .3

c. Z w a rte  huiden
Z oals bekend m ag w orden  verondersteld, hebben  tijdens de gehele o o r lo g  steeds in  

aanzienlijke m ate zw arte slachtingen plaats gevonden. D e  hu iden, d ie vooral in  de eerste  
jaren  z e lf  geen zw arte handel-artikel vorm den, hadden tegenover de w aarde van  het vlees 
v o o r  de slachter slechts w ein ig  betekenis. D e  hu id  w as im m ers m aar ca. f  15 w aard, terwijl 
de vleesw aarde van  een  flinke k o e  al gauw  f  1000, later zelfs vele m alen dit bedrag k o n  zijn. 
In  het belang  van industrie en  bevolk ing  achtte het R H L  het echter van  groot belang, dat 
de hu iden  van  zw art-geslachte dieren d oor de norm ale handel zouden  w orden  opgevangen.

A anvankelijk  lukte d it o o k  w el, in  1940 en 1941 waren de aanvals-cijfers van het R H L  
ca. 15 % hoger dan de officiële slachtcijfers van de V eehouderij Centrale. In latere jaren  
werd de neig in g  to t het verkopen van  de huiden bij de clandestiene slachters echter steeds 
geringer. D e  w aarde van  de huid daalde t.o .v . de w aarde van het v lees en  het r isico werd  
groter. D e  m eeste van  deze hu iden verdw enen daardoor sam en m et de darm en en  overige  
ingew anden ’de grond in ’. H et R H L  trachtte zoveel m ogelijk  deze ontw ikkeling tegen  te gaan  
en  de huiden te behouden. In 1941 kw am  het voor , dat po litie  en  C C C D  gebruik m aakten

1 Verslag besprekingen 3 en 5 Maart 1942 bij R H L met vertegenwoordigers van de huidenhandel
en de Ned. Veehouderij-Centrale. (C.A.B. RHL). Brief G. J. T. aan Wirtschaftsprüfstelle d.d. 
23-2-42. (Archief Wi.Prü.St.). 2 N otulen Commissie ad hoc. (C.A.B. R H L  753). Brief RH L  
aan Gruppe Leder d.d. 15-7-41. (Archief Gewi 7-Haute). 3 Gegevens uit C .A.B. RH L-docu
mentatie, map 38.
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van  het in k oop b oek  van  hu idenhandelaren o m  zw arte slachters op  te sporen. U iteraard  
w erden deze h ierdoor afgeschrikt en  brachten zij hu n  huiden n iet m eer in de handel. H et 
R H L  verzocht nu  aan de C C C D  en  via h et D epartem ent van  H andel, N ijverheid  en  Scheep
vaart aan  het D epartem ent van  Justitie deze w ijze van  opsporing n iet m eer to e  te 
passen. M en voeld e  er bij Justitie aanvankelijk w einig  voor, m aar, nadat op  verzoek  
van v o n  Savigny de Sicherheitsdienst prof. Schrieke had  bewerkt, g ingen de gevraagde in 
structies aan  de p o litie  uit. N o g  vele zw arte hu iden vond en  hun w eg naar de lo o ie r ije n .1

d. Schapevellen en pelsvellen
In het voorjaar van  1941 liepen  de regelingen van  het R H L  vo o r  pels- en  schapevellen  

g ew o o n  door. Slechts werd voor  het b loten  der schapevellen  een nieuw e verdeling gem aakt, 
waarbij o o k  een tw eetal firm a’s werd ingeschakeld , d ie to t dit ogenblik  vrijwel alleen  buiten
landse vellen  b lootten . D o o r  het opraken van  hu n  voorraden dreigden deze firm a’s zonder  
em p lo o i te  kom en. H un toew ijzing werd bepaald  op  1 /3 van  de gem iddelde verw erking in  
de drie laatste se izoenen  vo o r  de oorlog . 2 O ok  w erd voor  het nieuw e seizoen  het b lo o tlo o n  
gew ijzigd. D it  bedroeg voortaan  n iet m eer un iform  f  0 ,65 per vel d och  alleen voor  l e  en  
2e soort f  0 ,65, voor  lagere soorten  f  0 ,35 , jo n g e  lam svellen  en  b lootbare scheerlingen f  0 ,50  
(vóór  1 Septem ber). D it  tarief w as m eer in  overeenstem m ing m et de prestatie der bloterijen.

D e  overnam eprijs voor  vellen  w erd per 20 Juni 1941 opn ieuw  verh oogd  en thans ge
baseerd op  een  w olprijs van f3 ,1 5  per kg. D e z e  prijs b leef to t h et e inde van de o o r lo g  g e ld e n .3

V oor de in landse pelsvellen: katten, konijnen , hazen  etc. kw am  begin  1941 een  prijs
regeling to t  stand. T ussen h et R H L  en  de G ruppe L eder  w erd overleg gepleegd over deze  
quaestie, waarbij de D u itse  m et de N ederlandse prijzen vergeleken werden. E en  voorstel 
van  h et R H L  m et prijzen, die hier en  daar n o g  w at b oven  de D u itse  lagen , werd tenslotte  
goedgekeurd nadat de prijzen vo o r  m ollen - en  kon ijnevellen  tengevolge van  een  protest van  
de D u itse  opkoper G rünberg iets waren v e r la a g d .4 In  de zom er bestreed het R H L  de w elig  
tierende clandestiene handel in  deze vellen.

H et w as de D u itse  tegenslag in  R usland , die een  vo lk om en  verandering o p  dit gebied  
tew eeg bracht. A a n  het einde van  de zom er begon  de intendance van  h et D u itse  leger zich  
klaarblijkelijk bew ust te  w orden van h et feit, dat honderdduizenden soldaten  w el eens g e 
dw ongen  kon den  w orden  de winter o p  de kou de R ussische steppe d oor te  brengen. V an af  
dat ogenblik  werd haast het parool. T elegram  na telegram  kw am  bij de Gruppe L eder  b innen  
van  de R eichsstelle  fü r  Rauchw aren  en  het O berkom m ando der W ehrm acht. E ind A ugustus  
werd bekend, dat alle schape- en  lam svellen  vo o r  W ehrm acht-opdrachten gebruikt zouden  
w orden. O p 12 Septem ber deelde de Rüstungs-Inspektion  het R H L  telefonisch m ede, dat 
in  opdracht van het O berkom m ando der W ehrm acht a l deze vellen  gereserveerd dienden te 
blijven voor  pelsbereiding, zo d a t het a fb lo ten  direct m oest w orden stopgezet. R eeds eerder 
w as de kom st van de D u itse  opkoper P aul Schw itzing a a n g ek o n d ig d .5

Op 1 O ctober m oest o o k  de aflevering van ruw e katte- en konijnevellen  in  opdracht van  
de G ruppe L eder  w orden  geblokkeerd , nadat n ieuw e telegrafische instructies u it D u itslan d

1 Brief R H L aan Centrale Crisis Contröle D ienst d.d. 29-3-41, antwoord, d.d. 21-4-41. Brief RH L
aan Dept. d.d. 17-5-41. Vermerk SD -III C  d.d. 6-9-41, Vermerk SD  II IA  1 d.d. 13-9-41 betr.
bespreking SS-Hauptsturmführer Gils met prof. Schrieke op 12-9-41 (Archief SD ). Circulaire
Secr.-Gen. v. Justitie d.d. 13-9-41. (C.A.B. RHL-docum entatie). 2 Brieven R H L aan Departe
ment d.d. 31-3-41, nr 76682 en 25-4-41 nr 82982 (C.A.B. RHL-directie). 3 R. Michel: De 
schapevellenregeling 1940/43. (C.A.B. RHL). 4 Prijsbeschikking ruwe pelterijvellen na d.d. 
10-4-41. (Ned. Stcrt. Verdere gegevens in Archief Gewi 7-Rauchwaren.). 5 Telegram Reichs
stelle für Rauchwaren aan Gruppe Leder d.d. 28-8-41, antwoordtelegram d.d. 3-9-41, tweede 
telegram d.d. 4-9-41. Telegram O.K. W. aan Gruppe Leder d.d. 11-9-41. Brief Gruppe Leder aan 
R H L d.d. 12-9-41. (Archief Gewi 7-Rauchwaren).
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waren binnengekom en. O p 21 O ctober vo lgden  de hazevellen , even later de reeds bereide  
konijnevellen . 1

H et R H L  k o n  w einig  anders d oen  dan deze instructies opvolgen . Bij de bloters heerste  
uiteraard grote onrust en  een  der grote  firm a’s verzocht onm iddellijk , z o  m ogelijk inge
schakeld  te w orden  bij de te  verw achten pelsbereiding. D it  w as o o k  de lijn, die het R H L  
tijdens de besprekingen over d it onderw erp in de herfst van 1941 volgde. V oortdurend werd  
getracht, export van  ruw e vellen  tegen te gaan en  de N ederlandse industrie zoveel m ogelijk  
in  te schakelen bij de bereiding der vellen  en de confectionering to t pelsvesten  c.q . m antels 
vo o r  w achtposten . V oor  de voorzien ing  van  de N ederlandse bevolk ing  m et leder en schoeisel 
w as de export van deze pelsvellen niet van overw egend belang, hij lag  o o k  tam elijk w el 
buiten de directe belangstelling van  de leiding van het R H L . D a t  overigens een  aantal van  
de bij deze actie ingeschakelde firm a’s het nationale belang geenszins gediend heeft, kan naar  
de m ening van  schrijver dezes n iet verheeld w orden. H et belang der industrie is hier w el zeer 
op  de voorgrond geplaatst, o o k  door  het R H L .

V oordat definitieve regelingen getroffen waren, verliep er n o ga l w at tijd. D e  Sach- 
verstandigen  en  inkopers van  de R eichsstelle  fü r  Rauchwaren  m oesten  n iet alleen  in  N ederland  
m aar in  heel W est-E uropa de pelsbereid ing organiseren en o o k  in  D u itslan d  z e lf  w as veel 
te doen. Z o  duurde het to t  m edio  O ctober, voordat er definitieve regelingen w erden ge
troffen; gedurende die w eken b leef dus alleen de aflevering geblokkeerd.

W at betreft de schape- en lam svellen  werd op  21 O ctober overeengekom en, dat het R H L  
m aandelijks aan de F a. Schw itzing te  L eipzig (inkoper v oor  de R eichsstelle  fü r  Rauchwaren, 
later vervangen d oor de F a. P aul Sachse) een offerte zou  m aken van alle v oor  pelsdoeleinden  
geschikte vellen. D e ze  zouden  door  de F a. Schw itzing w orden  afgenom en . E en groot deel 
echter zou  in  N ederlan d  blijven, doordat de Fa. Schw itzing de bereiding in  lo o n  zou  doen  
geschieden bij een  Tilburgs bedrijf, voorzover de capaciteit van  deze firm a dit t o e l ie t .2 
O ngeveer de helft, later tw ee-derde van  de aanval k o n  in N ederland  w orden bereid. D e  vo o r
naam ste op  te lossen  m oeilijkheid  w as de prijs, die voor  de vellen  zo u  m oeten  w orden  
betaald . N a  en ig  heen  en  weer geschrijf w erd deze in  Januari 1942 vastgesteld  op  f  1,—  per 
k g  zoutgew icht. D eze  regeling b leef to t de zom er van 1944 van kracht. D e  verdere verwerking  
der bereide schapepelzen vond  in  N ederland  slechts voor  een klein  deel p laats, daar slechts  
één  firm a in staat was, de pelzen  to t m antels te verwerken m et een  capaciteit van 100 per 
week.

D o o r  de grote verm indering van  het aantal vellen, dat vo o r  de bloterijen overbleef, w as 
het n iet langer m ogelijk  zoa ls to t dusver, alle N ederlandse bloterijen in te schakelen. A lleen  
de grootste  firm a b leef in  lo o n  v oor  het R H L  werken. V oor  de uitgeschakelde b loters werd  
o p  in itia tief van de V ereniging van N ederlandse V ellenbloters een  steunregeling getroffen, 
w aarvoor de n o g  w erkende firm a’s 10 % van het b lo o tlo o n  afstonden. D e ze  steun werd  
gegeven aan tw ee firm a’s, die zich u itslu itend m et b loten  hadden bezig  gehouden . A ndere, 
die tevens bijv. een  wolw asserij exploiteerden, w erden niet gesteu nd .3

In  het b loo tse izoen  Juli 1941/Juli 1942 w as de verdeling der vellen als v o lg t : 4 
Totaal aantal ingeleverde vellen . . . 176 000 
In Nederland tot pels verwerkt . . .  77 000
Ruw g eëx p o rteerd .....................................  33 000
In Nederland a fg eb lo o t............................ 66 000

1 Telegram Reichsstelle fü r Rauchwaren aan Gruppe Leder. Brief RH L aan Gruppe Leder d.d.
6-10-40, waarin referte aan opdracht d.d. 1-10-40. Verslag bespreking bij Gruppe Leder d.d.
21-10-41. Telegram Reichsstelle für Rauchwaren aan Gruppe Leder d.d. 24-10-41. (Archief Gewi 7- 
Rauchwaren). 2 Verslag van een bespreking bij de Abteilung Verwaltung der Rüstungsinspektion
d.d. 21-10-41 tussen vertegenwoordigers van deze afdeling, de Gruppe Leder, het Wehrmacht
beschaffungsamt en de Reichsstelle fü r Rauchwaren. 3 C.A.B. A  10/1-9. 4 Gegevens uit: Drie 
ja a r schapevellenregeling door R. Michel (C.A.B. RHL).
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V o o r  de afnam e en  bereiding van  k leine pelsvellen  w erd in  O ctober eveneens een  regeling  
getroffen. O ok deze vellen  zouden  in principe geheel d oor een  D u itse  opkoper, ditm aal de 
F a. G rünberg, w orden  afgenom en . D e ze  w enste een  drietal van de grootste  N ederlandse  
firm a’s o p  dit terrein te  zien  aangew ezen als gem achtigden voor  de ink oop . H iervoor w erden  
do o r  de Gruppe L eder  u itgezocht de firm a’s K aufm ann, A lsem geest en  B antle & Preiss. 1 
D e ze  ink oopcom b inatie  w erd K O H A K A  genoem d. (K onijnen, hazen, katten). H et R H L  
blokkeerde inm iddels de voorraden vellen  en  liet deze door  controleurs opnem en bij de  
firm a’s w aarvan bekend was, dat zij over enigszins belangrijke voorraden beschikten. 2 N a  
een  bespreking m et de genoem de D u itse  inkoper werd einde O ctober bepaald , dat alle  
voorraden onm iddellijk  m oesten  w orden opgezonden  naar de N .V . K a u fm a n n ,3 die, naar 
onderling werd overeengekom en, tegen een bepaalde vergoeding als centraal punt voor  de  
drie opk opend e firm a’s zo u  optreden, terwijl voorts een  afspraak tussen deze firm a’s werd  
gem aakt om trent de verdeling van de netto  w inst naar rato van de vroegere om zet. D e  
verdere aanval zo u  eveneens, n u  echter o p  de norm ale wijze, naar de N .V . K aufm ann m oeten  
w orden gedirigeerd. Bij de N .V . K aufm ann w erden de vellen  gesorteerd. A ls koopprijs  
bij afnam e van groothandelsfirm a’s werd de geldende m axim um prijs vastgesteld  m inus 5 %, 
overigens zouden  de norm ale prijzen gelden. Bij a fk o o p  van  n o g  niet bew erkte vellen  aan  
bereiders zou  de vroeger betaalde prijs integraal w orden  v e r g o e d .4

T evens werd o o k  hier de toezeggin g  verkregen, dat de vellen  zoveel m ogelijk  in  lo o n  in  
N ederland  bereid zouden  w orden. W ellicht voeld e m en dit in  N ederland  tezeer als een  
concessie, daar m en in  ’t a lgem een n iet vo lk om en  w as ingelicht over de sterke aandrang tot 
Verlagerung  d ie in  D u itslan d  w erd u itg e o e fe n d .5

E en  aantal N ederlan dse bontveredelingsbedrijven w erd door  de Gruppe L eder  aange
schreven o f  b ezoch t en  einde N ovem ber kon den  deze bij de pelsbereiding w orden  inge
schakeld , w aartoe van  D u itse  zijde technische aanw ijzingen werden gegeven. M en verlangde  
nl. chroom bereid ing der vellen, een  werkwijze, die in  N ederland  w einig o f  n iet w as toege
past 6 en  een behandeling tegen  insecten  (de beruchte lu izen  van  het O ostfront!). V oor  de  
confectionering to t pelsvesten  w erd door  het W ehrm achtbeschaffungsam t te ’s-H ertogen- 
b osch  een  aantal firm a’s ingeschakeld. H et R H L  had  daarm ee verder geen b em oeien is . 7 
W el organiseerde het R H L  een scherpere contro le  op  de handel in  vellen  om  de regelm atige  
aanvoer te w aarborgen en  vaardigde het, toen  D u itslan d  o o k  de bereide vellen  verlangde, 
een  bekendm aking u it, dat alle houders van  deze vellen  h u n  voorraden dienden op  te geven, 
terwijl zij n iet m eer zonder vergunning m ochten  w orden verkocht o f  afgeleverd. 8

D e  verkoop  van  ruw e vellen  w erd strenger dan to t n u  to e  gebonden  aan  vergunningen, 
terwijl de opkopers -  voor  deze soort vellen  vaak  leurders in  lom pen  en  oud e m etalen  -  
onder controle  gebracht w erden door hen  te  verplichten een bewijs van  erkenning aan te  
vragen, dat nam ens de directeur van het R H L  w erd afgegeven door de N ederlandse V er
en iging van  H uidenhandelaren. D o o r  het bezit van deze erkenning ontvingen  zij autom atisch  
dispensatie van  h et k o o p - en  v erk o o p -v erb o d .9

D o o r  deze regeling w as in  de vellenhandel een  situatie ontstaan, te  vergelijken m et de 
huidenhandel waarbij drie firm a’s als enig erkende groothandelaren optraden. D e ze  situatie

1 Verslag bespreking R H L -Gruppe Leder d.d. 7-10-41. (C .A .B .-R H L). 2 Briefcirculaire aan
qetrokkenen nr 127191 d.d. 13-10-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Expresse-briefcirculaire aan
betrokkenen nr 128638 d.d. 21-10-41. (C .A.B. RHL-circulaires). 4 Verslag besprekingen van
20-10-41 des morgens en des middags tussen vertegenwoordigers der 3 inkoopfirma’s, de Gruppe 
Leder, het RH L en de Duitse inkoper Grünberg. (C.A.B. RHL). 5 Verslag bespreking d.d.
20-10-41 (C .A.B. RH L). 6 Verslag bespreking d.d. 22-11-41 tussen Gruppe Leder, RH L, vertegen
woordigers der Reichsstelle fü r Rauchwaren en de betrokken firma’s. (C.A.B. RHL). 7 Gegevens
uit Archief Gewi 7-Rauchwaren. 8 Officiële publicatie van het Departement van Ec. Zaken d.d.
25-10-41 in de pers. 9 Publicatie van het Departement van Ec. Zaken in de Ned. S tcrt van
22-12-41 nr 249.
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w as echter n iet natuurlijk gegroeid  m aar an a lo o g  aan het D u itse  systeem  van door de over
heid  aangew ezen inkopers van  boven  a f  ingevoerd.

In h et tw eede halfjaar van  1941 vertoonde de handel en  bew erking van  deze vellen  de  
volgen de cijfers:

Productie Inwerking Export Voorraad per 
1-1-1942

H a z e n ................................
K a tten ................................
Snij k o n ijn e n ...................
Diverse konijnen . . .

42 200 
9 600 
1 700 

335 800

58 700 
3 900 

137 600

40 000 
31 400 
52 300 

507 700

130 000 
49 500

755 700

A an  bereide vellen  werd een voorraad aangem eld  van 1 377 000 konijne- en 50 000  
kattevellen . Per m aand w erden hiervan 30 a 40  000 stuks g eco n fec tio n eerd .1

§ 7. DE LEDERINDUSTRIE

a. A lgem ene to estan d
In  de lo o p  van  1941 ondervond de lederindustrie grote m oeilijkheden door  de n o o d g e 

dw ongen  aanpassing aan  veranderde om standigheden. N ie t  alleen  ston den  steeds m inder  
exotisch e huiden ter beschikking (einde 1941 vo o r  n o g  geen 5%  der productie) m aar o o k  de  
beschikbare sortim enten in landse hu iden gingen in  kw aliteit achteruit. L ooistoffen  waren  
vaak  schaars en  synthetische producten m oesten  in  steeds hogere percentages w orden ge
bruikt. A chteru itgang in  de kw aliteit van het geproduceerde leder w as daardoor n iet te ver
m ijden, al pasten  vele looierijen  zich o p  bew onderensw aardige w ijze aan, zo  zelfs dat de 
D u itsers verbaasd stonden  en verklaarden, dat zulke resultaten bij de nood ged w on gen  ge
bruikte h o g e  percentages su lfietloog in  D u itslan d  n o g  niet waren behaald.

D e  bezettingsgraad der industrie werd aanvankelijk gehandhaafd  o p  60%  der basis
jaren , liep  echter d oor lo o isto f- en huidengebrek iets achteruit to t  ca. 50 %. In  M ei voerde  
h et R H L  vo o r  de rundlederfabrieken een stelsel van ind ividuele bewerkingsvergunningen in. 
D eze  stap vorm de de in leid ing to t een  nieuw  stelsel, waarbij de quotering op  grond van basis
jaren  w erd verlaten. Z oa ls in H oofd stu k  III § 4  beschreven, w erd vo o r  ieder bedrijf de tech
n ische capaciteit vastgesteld , w aarop verder de toew ijzing w erd gebaseerd. N a  de stillegging  
van een aanzienlijk deel der looierijen  in  de herfst van  1941 w erd deze technische capaciteit 
vo o r  8 0 -1 0 0  % bezet.

V oor de overlederindustrie w erden in  D ecem ber 1941 de ind ividuele bew erkingsvergun
ningen ingevoerd, de overgebleven fabrieken w erkten o p  ca. 65 % der capaciteit.

D e  bij de lederfabrikanten bestaande neiging, de voorraad huiden in  bew erking te ver
groten  door  slechts m inim ale hoeveelheden  uit te werken, leidde e in de 1941 to t een m aat
regel van  het R H L . M en  had  bij het R H L  w elisw aar begrip v oor  deze w ens en  w as bereid  
daaraan zoveel m ogelijk  tegem oet te kom en als het er om  g ing  export te  voorkom en , m aar  
tenslotte  m oest het R H L  de distributie gaande hou den  en , als de D u itsers sterk aandrongen, 
o o k  een zeker m inim um  vo o r  export vrijgeven. M en voerde daarom  in  O ctober 1941 de 
bepaling in, dat v oor lo p ig  alleen die looierijen  n o g  inw erkingsvergunningen zouden  krijgen, 
w ier voorraad leder in  bew erking n iet groter w as dan de som  van vorige vergunningen in een  
periode gelijk aan de toegestane looiduur. M et volstrekte gestrengheid k o n  deze richtlijn

1 Gegevens uit maandverslagen RHL.
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niet w orden  doorgevoerd, om d a t d oor de w isselende om standigheden bij de lo o isto fv o o r-  
zien ing  de loo id uu r z o  onzeker was. M aar w el h eeft het R H L  m eerm alen de loo iers onder  
druk m oeten  zetten  om  weer eens w at u it te  werken. In z o ’n  geval belde h et R H L  bijv. de 
voorzitter van de V akgroep op , d ie de loo iers m oest bewerken. V oor  de fabrikanten ontstond  
o p  deze w ijze een  zekere m ogelijkheid  hun om zet te  beïnvloeden door  sneller o f  langzam er  
u it te  werken. 1

In de w inter van  1941-1942 , toen  een  enorm e zoollederexport op  het program m a stond, 
speelde het R H L  w eer geheel m et de looierijen  m ee om  de uitw erking te vertragen. D e  
w onderlijke m anoeuvres daarbij toegep ast zijn reeds uitvoerig  in  § 2 beschreven. O p D u its  
bevel lag de gehele industrie van  eind Januari to t eind Februari w egens kolenschaarste stil, 
terwijl de voorraden leder in  bew erking ingestrooid  w erden m et eikenschors. M ed io  Februari 
m ochten  bij w ijze van uitzondering echter de drijfriem fabrikanten en  pelsbereiders w eer aan  
de s la g .2 N ie t alleen  de inw erking van  n ieuw e hu iden  w erd hierdoor vertraagd, m aar o o k  de 
voorraden leder in  bew erking nam en door  de langere loo id uu r (instrooiïng) enorm  toe. D e  
gem iddelde looiduur voor  zoo lleder  bereikte in  A pril 1942 een  m axim um  van  5,2 m aanden.

D e  productie van  grauw  overleder w erd in  de zom er Van 1941 stopgezet, in  verband m et 
h et beëindigen der m ilitaire schoenorders. D aaren tegen  w erd de productie Van chroom - en  
plantaardig ge loo id  vetleder opgevoerd  vo o r  de productie van  w erk sch o en en .3.

D e  productie van  lederwarenleder m oest in  M ei 1941 reeds w orden  stopgezet.

b. L ooivoorschriften  etc.

H et gebruik van  Eraa/z-looistoffen steeg  in  1941 van  20 % to t  45 % van  h et to taa l, 
w aartoe tw eem aal de loo ivoorschriften  w erden veranderd. Per 1 Juni w erd de voorgeschreven  
verhouding:

Plantaardig Synthetisch Cellulose-
extract

Z o o lle d e r ............................................................
Randenleder........................................................
Drijfriem-, techn. en tu ig led er ...................

70%
85%
85%

15%

15%

15%
15%

Per 1 N ovem ber w erd het voorschrift voor  zoolleder gew ijzigd in  55 % -25 % -15% .
V oor grauw overleder en  plantaardig g e loo id  vetleder w erd de verhouding gehandhaafd  

o p  50 % plantaardig-50 % synthetisch. D e  bew erking van on geloo id e split w erd vanaf 
M ei 1941 aan een vergunning gebonden . T enslotte w as van A pril 1941 de D ierlijke haren- 
B eschikking 1941 nr 1 van toepassing op  de looierij. D e  verkoop  der gew onnen haren was 
derhalve n o g  slechts toegestaan  na verkregen vergunning van het Rijksbureau voor  W ol en 
L om pen.

R eeds tevoren had het R H L  bepaald dat ter bevordering van de haarw inning de huiden  
niet m eer m et aanscherpingsm iddelen m ochten  w orden behandeld en evenm in in het vat 
onthaard m ochten w o r d e n .4

1 Gegevens ontleend aan R. Michel: H et RH L 1940-1943 en aan mededelingen van de heren
L. F. Verwoerd en A. J. M. A. van Tilburg aan de schrijver. 2 Telefonische mededeling van
RHL aan de fabrieken gevolgd door briefcirculaires nrs 159242 d.d. 30-1-42, 160573 d.d. 4-2-42 
en 162020 d.d. 10-2-42. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Gegevens uit maandverslagen RHL.
4 Circulaire model 361 d.d. 14-5-41. (C.A.B. RHL-circulaires). Verdere gegevens uit R. Michel 
H et RH L 1940/1943.
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c. C ijfers
D e  inw erking over het 4e en  5e K riegshalbjahr  b e d r o e g :1
4e K riegshalbjahr: 8200 ton  zoutgew icht, w aarvan aan: zoo lleder ±  56% , grauw over

leder 16% , vetleder 3% , rundbox 14% , drijfriem leder 3% , tuigleder 8% .
5e K riegshalbjahr: 5100 ton  zoutgew icht, w aarvan zoolleder 90% , drijfriem leder 5% , 

tuigleder 0,5 %, vetleder 2,5 %, rundbox 1 %.

D e  vorst g a f  een  achterstand van ca. 1400 ton  op  het program m a.
D e  inwerkingscijfers v o o r  de overige ledersoorten , w aarvoor pas in  het 5e K riegshalbjahr 

v oor  het eerst bew erkingsvergunningen w erden gegeven bedroegen in deze periode: 2

B o x c a lf ................................ ± 2  300 000 v.vt.
V oeringleder.......................  955 000 v.vt.
Veiligheidsleder . . . .  177 000 v.vt.
G asm eterleder................... 130 000 v.vt.
Paardenleder.......................  300 000 v.vt.

§ 8. LEDER

a. P roductie  en verbruik
In  § 1 en  2 werd reeds besproken , dat de toew ijzing van  zoo lleder v oor  reparatiedoel- 

einden vrijw el op  peil k o n  w orden gehouden . T ot O ctober 1941 bedroeg deze voortdurend  
60 % van  h et verbruik in de basisjaren. In N ovem b er trad d oor loo istofgeb rek  schaarste in. 
G edurende vier m aanden w as een  korting  to t 50%  noodzakelijk . In M aart k o n  aan croupons  
w eer w at m eer w orden toegew ezen , aan halzen  b leef de toew ijzing 50% , liezen kon den  
slechts zeer w einig  w orden gedistribueerd. D e  m aandelijkse totaal-toew ijzing daalde van  
200 to t ca. 150 ton.

In  h et 2e halfjaar van  1941 bedroegen de toegew ezen  hoeveelheden:

Schoenen voor Nederland Schoenen voor Duitsland Reparatieleder 
561 ton 853 ton 1132 ton

D e  verdeling van  kalfsoverleder voor  het 5e K riegshalbjahr  b ed ro eg :3 

Schoenen voor Nederland Schoenen voor Duitsland  
1 000 000 v.vt. 1 400 000 v.vt.

de overige productie w erd vo o r  h et grootste  deel geëxporteerd.
In  Januari 1942 w erd d oor het R H L  o o k  rubber aan de reparateurs toegew ezen . M en zie  

hiervoor H oofd stu k  X V II.

b. D u itse  aankopen
In het 4e  K riegshalbjahr w erden voor  het eerst grote hoeveelheden  leder voor  export 

aangem aakt. (Zie § 2). In het bijzonder de in  de vorige paragraaf onder c  gem em oreerde  
productie van  rundbox w as vrijwel geheel voor  D u itslan d  bestem d. In  totaa l bedroeg het 
D u itse  aandeel in h et productieprogram m a, uitgedrukt in  zoutgew icht, 75 ton  zoolleder  
(ou d e  exportverplichting), 1000 ton  rundbox, 580 to n  tuigleder.

In totaa l ca. 800 to n  leder. D e z e  export w erd op  tijd u itgevoerd, m et u itzondering van  
200 ton  tuigleder, d ie n o g  in  N ederlan d  bleven. 4

1 Gegevens ontleend aan R. Michel. 2 Gegevens ontleend aan R. Michel. 3 Gegevens uit
Archief Gewi 7-Planung en C.A.B. RHL-docum entatie, map 143. 4 Brief R H L aan Departement
d.d. 28-11-41 (C.A.B. A  10/1-4).
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V oor het 5e K riegshalbjahr stond  een export van  liefst 2700 ton  zoutgew icht in  zoolleder  
o p  het program m a. V oor deze hoeveelheid  w as een  speciale D u itse  opkoper aangew ezen: 
W alter H öhn , die geheel W est-E uropa bewerkte en  w iens bezoeken aan N ederland to t 1945 
zou d en  blijven voortduren. H oew el H ö h n  persoonlijk  er naar streefde het de fabrikanten  
niet te m oeilijk  te m aken, prom pt betaalde en  bijv. een  firm a, wier sortim ent d oor het w eg
kop en  der betere soorten  te slecht dreigde te w orden, w el eens oversloeg, werd zijn naam  
v oora l na zijn activ iteit in Septem ber 1944 (zie H oofd stu k  X II) het sym b ool van de D u itse  
druk o p  de N ederlandse ledervoorzien ing. D e  heer V erw oerd begroette H öh n  einde 1944 eens 
m et: A ha, da  haben wir den C hef-Rauber, hetgeen H öh n  m aar m atig  k o n  waarderen, doch  
w at de stem m ing te  zijnen opzich te  in  N ederland  perfect weergaf. D o o r  de vertraging in de  
productie k o n  H ö h n  to t 1 A pril 1942 slechts 950 ton  leder afnem en in  m aandelijkse con tin 
genten, d ie d oor h et R H L  in overleg m et de V akgroep Lederindustrie over de verschillende  
looiers werden verdeeld.

B ehalve zoo lleder w erden o o k  b o xca lf en andere ledersoorten d oor D u itslan d  opgeëist. 
A an  b o x ca lf w as do o r  de verm indering der schoenproductie een  belangrijk oversch ot o n t
staan , w aarop door  D u itslan d  een  begerig o o g  werd geslagen. In N ovem ber werd een  
Planung  opgesteld , waarbij 3 500 000 v.vt. vo o r  export w erd opgeëist, reeds eerder w as 
door  D u itse  (!) exporteurs 400 000 v.vt. afgenom en ten behoeve van de B elgische schoen
industrie.

In principe bestond  bij het R H L  tegen export geen bezwaar, de N ederlandse overleder
industrie w as im m ers van  oudsher op  export ingesteld . O ok  van voorzien ingsstandpunt k on  
geen overw egend bezwaar w orden  gem aakt, m its gezorgd werd vo o r  het terughouden  van  
bepaalde soorten , zo d a t de ju iste  sortim enten v oor  toekom stige  N ederlandse productie be
w aard bleven. M en w as echter n iet gesteld o p  de re-export naar derde landen, die door  
D u itslan d  waarschijnlijk m et deze enorm e hoeveelheid  zo u  w orden  gepleegd en zou  deze  
liever do o r  eigen exporteurs effectueren. D a arom  verzocht m en de Secretaris-G eneraal in  
deze zin  bij F isch böck  te interveniëren. H et D u itse  streven om  de N ederlandse handel m et 
derde landen u it te schakelen, w as echter, v o ora l nadat er w einig  kans m eer bestond  op  een  
snelle  D u itse  overw inning, a lgem een gew orden. Schriftelijke en  m ondelinge pogingen  van  
dr H irschfeld om  F isch böck  to t stappen in  Berlijn te bew egen waren vruchteloos. N a  overleg  
m et het D epartem ent werd daarom  besloten  n iet te protesteren, m aar te  trachten de zaak  
v oor  N ederland  z o  goed  m ogelijk  a f  te w ik k e le n .1 T enslotte  werd 3 000 000 v.vt. geleverd, 
het grootste  deel echter pas in  het late voorjaar van 1942. D it  overleder werd afgenom en  
door  de F a. Schm idt u it N eurenberg.

D e  productie van  paardenleder werd geheel vo o r  D u itse  doeleinden  opgeëist m et u it
zondering Van enige partijen sp lit en voeringleder, dwz. afval. V an de goede  partijen m oest 
1/3 gebruikt w orden vo o r  jassenleder, 1/3 vo o r  sportbox en  1/6 voor  paardenchevreaux  
voor  export. D e  to ta le  productie per halfjaar werd geschat o p  485 000 v .v t.2

O ok  de productie van  geitenleder werd, m et u itzondering van  de N ederlandse behoefte  
aan gasm eterleder, v oor  export bestem d. Belangrijk was deze export overigens niet. D e  pro
ductie van  zeem leder m oest d o o r  gebrek aan schapevellen  in  A ugustus 1941 w orden stop 
gezet. D e  voorraden  werden gereserveerd vo o r  speciale doeleinden  als orthopaedisch  leder, 
gebruik in  telefooncentrales etc., w aarvoor n o g  kleine toew ijzingen gegeven konden  w orden.

1 Brief RH L aan Dept. d.d. 8-9-41, medegedeeld wordt, dat de oorspr. eis voor de export naar 
België 600 000 v.vt. was. Toestemming tot export van Dept. d.d. 18-9-41 nr 47209 N G  (C.A.B. 
A  10/1-4). Brief Gruppe Leder aan R H L d.d. 25-11-41. (Archief Gewi 7-Leder). Toestemming  
tot export van het Dept. d.d, 4-2-41. (C.A.B. RHL-directie). Voorts brieven Secr.-Gen. aan 
Fischböck d.d. 13-2-42, RH L aan Secr.-Gen d.d. 13-5-42 met kanttekening van dr Hirschfeld,
Dept. aan RH L d.d. 2-6-42 nr 27805 N G  (C.A.B. A  10/1-4). Brieven Gruppe Leder aan Reichs
stelle  d.d. 17 en 19-2 en 16-5-42. (Archief Gewi 7-Leder). 2 Gegevens: Maandverslagen RHL.
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c. D istribu tie
In  principe b leef het in  1940 ingevoerde systeem  vo o r  de distributie van  zoolleder g e 

handhaafd. D e  lederhandelaren kregen een  toew ijzing, gebaseerd op  de om zet in  de basis
jaren vó ó r  de oo r lo g , die zij naar verhouding van de verkopen in die jaren over hun klanten  
m oesten  verdelen. H et systeem  w erd echter verfijnd en  de controlem ogelijkheden  werden  
vergroot. N a  1 N ovem ber 1941 w as verkoop  nog  slechts toegesiaan  aan ingeschreven schoen- 
herstellers to t een  m axim um  van 60%  van de om zet in  1937-1939; facturen dienden door  
beide partijen bewaard te worden. 1 A lleen  contante toonb ankverkopen  w erden n o g  u it
gezonderd . H iervoor w as het bewaren van kassabons vo ldoend e. 2 In Januari 1942 werd  
een  nieuw e enquête gehouden  bij de handelaren, waarbij de verkopen over 1937-1941 zo  
gespecificeerd m ogelijk  w erden opgevraagd o m  voortaan  als basis voor  de toew ijzingen te 
dienen.

D o o r  de toenem ende schaarste aan  overleder werd de verk oop  hiervan aan  reparateurs, 
die n o g  vrij w as, eveneens beperkt. D e  verkoop van grauw overleder werd in  het najaar van
1941 van geval to t geval aan een vergunning g e b o n d e n .3 V oor  licht overleder w erd een soort
gelijke m aatregel getroffen, die to t een  te grote adm inistratieve rom pslom p bleek te leiden. 
Er werd daarop weer een  algem ene vergunning verleend, echter m et een  m axim um  van  één  
vel per m aand per a fn e m er .4

§ 9. DE SCHOENINDUSTRIE

a. A lgem ene toestand, produ ctie
In de p lannen v oor  het 4e  K riegshalbjahr  w as een  sterk verh oogde productie v oor  de  

schoenindustrie voorzien . D e  bezettingsgraad zo u  to t boven  de 70%  van  1939 w orden  
opgevoerd . D o o r  de geringe productie van huiden k o n  dit voornem en niet w orden u itge
voerd . D e  bezettingsgraad daalde echter nauwelijks. D e  fabrieken m et D u itse  orders werkten  
o p  ca. 60 to t  70%  van 1939, de overige op  ca. 30% . E xacte cijfers zijn echter d oor de grote  
ind ividuele verschillen, productie van b o n lo o s schoeisel, etc. n iet te  geven. W ij zagen reeds, 
dat in  h et voorjaar van  1941 door  vertraging in  de D u itse  orders 1 000 000 paar schoenen  
boven  het program  van totaal 530 000 paar per m aand v oor  N ederland  w erden geprodu
ceerd. N a  het aan lopen  van  de n ieuw e D u itse  orders bedroeg in  A ugustu s/O ctob er 1941 
het productieprogram m a per m aand:

100 000 paar militaire schoenen;
100 000 paar Frauenarbeitsschuhe;
200 000 paar Frauenstrassenschuhe;

10 000 paar schoenen voor overheidsdiensten;
90 000 paar normaal schoeisel )
40 000 paar werkschoenen > voor de Ned. bevolking.

400 000 paar ’bon 2’-schoeisel )

D it  program  werd o o k  ten  naastebij u itgevoerd. N a  de bedrijfsconcentratie in  het najaar 
werd vanzelfsprekend de bezettingsgraad der open  gebleven bedrijven sterk verhoogd.

H et productieprogram m a vo o r  de N ederlandse bevolk ing w erd sterk beperkt door  het 
D u itse  verbod to t aanm aak van b on  I-sch oeisel v oor  volw assenen  (zie pag. 124). In  Januari
1942 werd weer een k leine aanm aak van dit soort schoenen  toegestaan , m its m et h outen  o f  
rubberzool en  schacht van bijzondere ledersoorten  als bv. nubuck , suède, reptiel etc. n o g  
voorradig  bij de fa b r ik a n t.5

1 Circulaire model 427 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire m odel 444 d.d. 23-12-41. (C.A.B.
RHL-circulaires). 3 Circulaire model 401 d.d. 12-8-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Circulaires
model 432 d.d. 29-11-41 en 448 d.d. 3-1-42. (C.A.B. RHL-circulaires). 6 Circulaires m odel 424
d.d. 30-10-41 en 452 d.d. 13-1-42. (C.A.B. RHL-circulaires). Het productieverbod werd gegoten
in de vorm van een verbod overleder te snijden voor dit schoeisel.
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O ok voor  leerloos schoeisel werd een  program m a opgesteld , dat per m aand om vatte:

200 000 paar huispantoffels;
44 000 paar kinderkaplaarsjes;
44 000 paar gymnastiekschoenen;

6 000 paar rubberwerklaarzen;
44 000 paar overig leerloos schoeisel.

V an  N ovem ber to t M aart bedroeg het N ederlandse program m a per m aand:

106 000 paar kinder-, jongens- en meisjesschoenen;
21 000 paar werkschoenen;

5 000 paar mijnschoenen;
5 000 paar schoenen voor overheidsdiensten.

M et h et o o g  o p  de w inter w as in  Septem ber en  O ctober een  reservevoorraad van  25 000  
paar w erkschoenen a a n g e m a a k t,1 O ok  de schoenindustrie ondervond de inv loed  van  de  
kw aliteitsverm indering der grondstoffen  en  van  de algem ene schaarste. V ooral aan voering
leder en  tussenzoolm ateriaal on tston d  groot gebrek. Er m oest geëxperim enteerd w orden  m et 
h ou ten  zo len  en  hakken, bijzonder slechte kw aliteiten  rubberplaat etc. U it  hou t, papier, etc. 
w erden vo lkom en leerloze schoenen  vervaardigd. T enslotte lag o o k  de schoenindustrie in  
Februari 1942 tw ee w eken stil w egens kolengebrek.

b. C ontröle op produ cten  en verkoop
E venals bij de lederindustrie stapte het R H L  bij de schoenindustrie in  1941 a f  van  het 

aanvankelijk quoteringssysteem  en  g ing  het over naar een  systeem  dat zow el scherper 
contröle als grotere vrijheid vo o r  de afnem ers m ogelijk  m aakte. D it  werd gevonden in het 
kop pelen  van de bewerkingsvergunningen aan  de bestellingen der w inkeliers/grossiers die 
bij hu n  bestelform ulieren telkens een  even groot aantal bons m oesten  voegen  als het aantal 
bestelde paren. A an  de hand  van  de ingezonden  bestelform ulieren, die v ia  het R H L  liepen, 
ontvingen  van N ovem b er 1941 a f  a lle  fabrieken ind ividuele bewerkingsvergunningen. D e  
afnem ers bepaalden dus de om zet der schoenfabrieken. H et aandeel der fabrieken in D u itse  
orders werd door  het R H L  op  de vergunning ingevuld. O ok de toew ijzing van zoolleder  
werd van  1 Januari 1942 a f  hoofdzakelijk  gebaseerd op  de bestelform ulieren, daarnaast werd  
n o g  een toeslag, gebaseerd o p  de fabricagecapaciteit, verstrekt om  de bedrijven een m anipu
latievoorraad te geven. N a  A pril werden de toew ijzingen geheel o p  de bestellingen gebaseerd. 
O p deze wijze w as in  de schoenindustrie een  belon ing van  initiatief, afwerking, vindingrijk
heid  etc. van de fabrikant m ogelijk  gew orden. 2

H et invoeren van  een toew ijzing, gebaseerd op  teruglopende bons, m oest gepaard gaan  
m et het vaststellen van  nieuw e regels voor  de toew ijzing van zoolleder. T hans werden  
norm en voor  het verbruik per paar opgesteld , waaruit na verm enigvuldiging m et het aantal 
bons de toew ijzing k o n  volgen: (Z ie  ta b e l bovenaan blz. 1 5 9 ).

V oor de m eeste m odellen  bestond dus een  verschillende norm  vo o r  uitvoering m et buna- 
z o o l en m et lederen zo o l. H et R H L  bepaalde w elk  m ateriaal werd toegew ezen . Som m ige  
van de hier aangegeven schoensoorten  (bijv. I B  schoeisel) w erden pas in 1942 in  productie  
gegeven. D e  norm en w erden n iet m et volstrekte gestrengheid gehandhaafd , zo  k o n  bv. 
rekening w orden gehoud en  m et extra-snijverliezen bij slechte kw aliteiten  leder. H et R H L  
zo n d  in  zu lk  een geval een  controleur om  de betrokken partij te beoordelen. A ls deze inder
daad abnorm aal slecht w as, k o n  een  zekere aftrek (bv. 10% ) op  het a f  te leveren aantal 
schoenen  w orden to e g esta a n .3

1 Gegevens ontleend aan maandverslagen van het RH L. 2 Gegevens ontleend aan R. Michel
(zie noot 3, blz. 154), en aan mededelingen van de heer Hilhorst. 3 Gegevens ontleend aan
R. Michel en mededelingen van de heren J. G. Hilhorst en H. C. Pullens aan de schrijver.
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D eze  norm en lu idden (in gram m en):

Buna Croupons Halzen Liezen Koppen Totaal

Kindersch. M aat 18/20 . 70 65 135
21/26 . — — 135 60 — 190
27/35 . . a — 160 90 80 35 365
27/35 . . b 160 — 135 80 35 410
35/39 . . a — 180 135 105 50 470
35/39 . . b 180 — 190 100 50 520

Orthopaedisch sch oeise l. — 450 225 225 — 900
Politieschoenen . . . . a — 420 315 315 150 1200

b 420 — 315 315 150 1200
Brandweerlaarzen . . . — 450 300 350 200 1300
M ijn sch o en en ................... — 500 683 117 — 1300
Herenberoepsschoenen . . a 300 300 225 100 125 750

b 300 — 230 100 120 750
Dam esberoepsschoenen . . a — 190 150 70 70 480

b 190 — 150 70 70 480
Dam esschoenen I A .  . — 150 100 100 — 350

I A  . . . a — 300 30 140 110 580
b 300 — 160 140 110 710

W erkschoenen I A .  . . a — 450 200 250 150 1050
b 300 — 350 250 150 1050

Herenschoenen I B  . . — — — 160 — 160
Dam esschoenen I B  . . — — — 135 — 135
Kinderschoenen I B  . . — — — 120 — 120

In het algem een kon den  de fabrikanten m et deze norm en zeer goed  uitkom en. Zij lieten  
gew oonlijk  ruim te vo o r  een  zekere extra-productie van bijv. m axim aal 10% , die echter  
uiteraard afhankelijk  w as van  de kw aliteit van het geleverde leder.

D e  contrö le  van het R H L  o p  de schoenproductie nam  toe, doordat vo o r  de gehele  
productie van  b on  II-schoeisel h et inzenden van  m odellen  ter goedkeuring verplicht werd  
gesteld , hetgeen  na 1 Januari 1942 o o k  voor  b o n  I-sch oen en  geschiedde. 1 Bij het invoeren  
van  de categorie bon  II-schoeisel, d ie op  1 M ei 1941 in  de p laats trad van het vroegere zom er
schoeisel werden alle bew erkingsvergunningen voor  bonvrij schoeisel ingetrokken. V oor
zover deze schoensoorten  bonvrij bleven, w erden nieuw e vergunningen toegezonden , voor  
b o n  II-schoeisel werd het bestelform ulier-systeem  in g evoerd .2 H et R H L  bepaalde zich  o v e
rigens n iet to t het beoordelen  der ingezonden  m odellen , d och  door de controleurs van  de 
afd. technische contröle w erden o o k  regelm atig de fabrieken bezocht. In  de eerste plaats 
w erd gelet op  deugdelijkheid, m ateriaalverspilling, verhouding in  kw aliteit tussen boven- 
en onderwerk (een voortreffelijk bovenw erk zou  verspild zijn aan een prullige zoolconstructie) 
en  prijs. N a  overleg m et de V akgroep w erden o o k  richtlijnen gegeven voor  doelm atig  
m ateriaalverbruik.

In  de zom er ontstond en  d oor de grote D u itse  schoenorders vaak vertragingen in  de af
levering bij fabrieken, die tevens n o g  aanzienlijke N ederlandse orders hadden  lopen. O m  
deze stagnatie in  de voorzien ing  op  te heffen bepaalde het R H L  in  Juli 1941, dat de fabrieken

1 Circulaire model 453 d.d. 13-1-42 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaires model 343 d.d. 
30-4-41 en 354 d.d. 9-5-41 aan de fabrikanten, 350 d.d. 7-5-41 aan grossiers, winkeliers en fabri
kanten. (C.A.B. RHL-circulaires).
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slechts orders m ochten  accepteren, die b innen 7 w eken + 1 0  dagen (in verband m et de 
vaste betalingscondities) geleverd kon den  worden.

B innen deze term ijn niet-leverbare orders m oesten  via het R H L  aan de besteller gere
tourneerd w orden, die een  n ieuw e bestelling elders k o n  plaatsen. 1

c. D u itse  opdrachten
In § 2 zagen wij, dat bij de p lannen v oor  het 4e  K riegshalbjahr aan N ederland  de levering  

werd opgedragen van 600 000 paar m ilitaire schoenen, 1 200 000 paar Frauenstrassenschuhe 
m et rubberzool en  600 000 paar Frauenarbeitshalbschuhe, w elke fabricage in  verband m et 
het hu identekort to t 1 Januari 1942 m ocht w orden uitgesm eerd.

D e  opdracht voor  m ilitaire schoenen , die op  30 M ei 1941 door het R H L  werd vergeven, 
w as niet anders dan een continuering der lop en d e orders vo o r  dit artikel. A lleen  w erd thans 
bepaald , dat D u itslan d  de hulpm aterialen (garen, lijm , penh out etc.) ter beschikking m oest 
stellen. 2

D e  opdrachten vo o r  vrouw enschoeisel waren z .g . teilver lager te  opdrachten, d .w .z. be
paalde D u itse  firm a’s (een viertal) w erden door  de R eichsstelle  in  de gelegenheid gesteld , een  
gedeelte van hun productie in N ederland onder te  brengen, waarbij zij z e lf  de rubberloopzool 
vo o r  de Strassenschuhe  en  vo o r  beide orders a lle  fournituren en hu lpstoffen ter beschikking  
m oesten  stellen. D o o r  N ederland werd slechts overleder, de draagzool en  voor  de w erk
schoenen o o k  de z o o l geleverd. In N ederland bestond nl. een  aanzienlijk gebrek aan fourni
turen. H et R H L  stelde zich daarom  van den beginne a f  op  het standpunt, dat uitvoerver
gunningen voor de geplaatste orders slechts zouden  kunnen w orden gegeven, als alle toege
zegde m aterialen ’binnen’ waren. V ooral in  latere jaren, toen  de aflevering van  garens etc. 
vaak stok te, heeft het R H L , zich beroepend o p  deze afspraak, regelm atig vele m aanden lang  
de aflevering van orders opgehouden . Som s w as het oorspronkelijk toegew ezen  overleder  
al één- o f  tw eem aal vo o r  N ederlands schoeisel verwerkt. O ok  werd o p  het leder, v oor  deze  
opdrachten bestem d, door  de fabrikanten weer overgehouden vo o r  N ederlandse doeleinden . 
O ver de norm en voor  h et ledergebruik w as dan o o k  m eerm alen onenigheid  m et de D uitsers.

H et onderbrengen van de orders, dat geschiedde d oor de A rbeitsgem einschaft Schuhe, 
een  soort secretariaat der verschillende deelnem ende firm a’s, kostte  veel tijd. Pas m edio  M ei 
hadden de besprekingen m et het R H L  plaats en  in  A ugustus arriveerden de eerste con tin 
genten hulpstoffen. D e  productie kw am  daardoor eerst in  de zom er o p  g a n g ,3 hoew el reeds 
in  M ei het R H L  in overleg m et de V akgroep de order over de fabrieken had verdeeld.

Per 1 O ctober m oesten  n o g  geleverd worden:

170 000 paar militaire schoenen;
125 000 paar Frauenarbeitshalbschuhe',
716 000 paar Frauenstrassenschuhe.

In verband m et het n iet beschikbaar zijn van  rundbox behoefden 60 000 paar van  de 
tw eede order niet m eer geleverd te  worden.

W el werden grote nieuw e orders geplaatst, d ie na enige w ijzigingen w erden vastgesteld  op:

450 000 paar Mannerarbeitsschuhe;
128 000 paar Frauenberufsschuhe;
580 000 paar kinderschoenen.

1 Circulaires model 390 d.d. 14-7-41 en 394 d.d. 21-7-41. Oorspronkelijk was de termijn op
4  weken gesteld, hetgeen te kort bleek. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Brief RH L aan Gruppe Leder
d.d. 25-3-41. Opdracht R H L aan fabrieken d.d. 30-5-41. (Archief Gewi 7-D.Auftrage). 3 Ver
slagen besprekingen KHL-Arbeitsgemeinschaft Schuhe d.d. 15 en 23 Mei. (C.A.B. RH L-docu
mentatie map 143). Als hulpmateriaal werden geleverd: textiel, ijzer (als div. producten), garen, 
voeringleder, vezelleder en hout.
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M ilitaire orders w erden niet m eer geplaatst, daar h et O K W  de ko lenvoorzien ing der 
N ederlan dse industrie n iet vo ldoend e gew aarborgd achtte.

D o o r  het grote gebrek aan  leder, dat in  de winter 1941-1942 optrad werd vóór  A pril 1942 
alleen  een  begin  gem aakt m et de k inderschoenen. D e  definitieve contracten  vo o r  de beide  
andere opdrachten w erden zelfs eerst in  M ei 1942 gesloten!

O p 1 A pril 1942 w as de stand der aflevering:

600 000 paar militaire schoenen - geheel gereed;
127 000 paar Frauenarbeitshalbschuhe - geheel gereed, enkele materialen nog niet nageleverd; 

1 200 000 paar Frauenstrassenschuhe - nog 180 000 paar te leveren;
450 000 paar Mannerarbeitsschuhe - 143 000 paar in bewerking gegeven;
128 000 paar Frauenberufsschuhe - 49 000 paar in bewerking gegeven;
580 000 paar kinderschoenen - nog 545 000 paar te leveren.

N a a st de teilverlagerte  opdrachten w erden o o k  enkele vollverlagerte  in  N ederland  onder
gebracht, vnl. d oor de Fa. Schneider te Frankfort, die door de arisering een  dochterm aat
schappij in  N ederland verkregen had  (N .V . H ollandia).

V oor deze opdrachten leverden de D u itse  firm a’s alle  m aterialen.

In  het 5e Kriegshalbjahr  w erden geplaatst:

96 000 paar schoenen voor de Kriegsmarine;
250 000 paar pantoffels;
500 000 paar sandalen;

53 000 paar kameelhaarschoenen 1.

V oor  deze orders werd d oor h et R H L  slechts bew erkingsvergunningen gegeven, ind ien  
h et program m a voor  de N ederlandse bevolk ing en  de teilverlagerte  opdrachten niet in  het 
gedrang kw am en. In  tegenstelling m et vele andere R ijksbureaux (die overigens vaak onder  
geheel andere om standigheden  werkten) w ist het R H L  de verlagerte A uftrage  vo lled ig  onder  
contrö le  te houden . In  M aart 1942 werden bijv. tw ee gevallen ontdekt, waarin fabrieken op  
gezag van  de Z en tra lau ftragsste lle  bu iten het R H L  o m  dergelijke opdrachten hadden  aan
genom en. D e  ondernem ers w erden to t de orde geroepen en  aan de Gruppe L eder  werd ver
zoch t, herhaling te voorkom en . O ok  later w erden n o g  w el eens m oeilijkheden ondervonden , 
m aar in  principe b leef de contröle  bij het R H L . 2

§ 10. SCHOENENDISTRIBUTIE

D e  lange en  strenge winter van 1941 had  een  belangrijk gat geslagen in  de schoenreserves 
der bevolking. W aren in  A ugustus 1940 de voorlop ige richtlijnen van het C D K  te streng  
gebleken , thans bedroeg het m aandelijks getal aanvragen reeds een  veelvoud van het aantal 
beschikbare bons. D o o r  een  persbericht w ilde het C D K  in  April 1942 trachten het aantal 
aanvragen te beperken. D it  persbericht, w aarin een  beperking van het aantal b on s werd  
aangekondigd , vond  echter geen genade in  de ogen  van  v o n  Savigny, beter kon den  de distri- 
butiediensten  w at harder werken, dan dat openlijk de slechte situatie w erd to e g e g e v e n !3 
D e  richtlijnen betreffende h et n iet voorhanden  hebben  van  bruikbaar schoeisel werden weer 
in  vo lle  strengheid gehandhaafd.

M et ingang van  M ei 1941 w erd de verkoop van  zom erschoeisel w eer m ogelijk  gem aakt.

1 Gegevens uit R. Michel (zie noot 3, blz. 154) en brief RH L aan Dept. d.d. 23-1-42 nr 157337.
(C.A.B. A  10/1-4). 2 Brief R H L aan Dept. d.d. 20-3-42 nr 172743. (C.A.B. RHL-directie).
3 Gegevens C .A.B. R H L 517 A.
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D e  grote schaarste m aakte het echter onm ogelijk , deze lichte schoensoorten  evenals in  1940  
zonder bon  verkrijgbaar te stellen. Er w erd een  n ieuw  soort bons, ’bon II’ genaam d, inge
voerd, w aarop dit schoeisel verkrijgbaar zo u  zijn. A ls ’bon II-schoeisel’ werden aangem erkt: 
alle schoeisel m et een boventu ig  van leder en een onderw erk van h o u t o f  ander vervangings
m ateriaal, eventueel m et een  achterlap van leder o f  rubber, k inderschoenen t/m  m aat 23, 
huispantoffels w aaraan leder was verwerkt, textielschoeisel m et rubber- o f  lederzool, rubber
laarzen en overschoenen , k lom psokk en , ech t reptiellederen schoenen, avond schoenen  van  
zilver-, goud- o f  goudtorrenleder, laklederen herenavondschoenen m et w asdoekhiel, open  
sandaletten, opanken, v lechtschoenen , riem pjes- o f  biesjesschoenen, sam oa’s, raffia’s, w it
lederen schoenen.

Bonvrij bleven de vo lgen de categoriëen:

afgekeurd schoeisel (als zodan ig  door  R H L  gestem peld);

schoenen  zonder leder en rubber o f  afval daarvan;

strandsandalen m et h ou ten  z o o l en  een  boventu ig  van  m ax. 5 lederen riem pjes, spikes, 
race-, boks- en korfbalschoenen , later w erden hier n o g  sam oa’s aan toegevoegd . 1

D it  b o n  II-schoeisel nam  onm iddellijk  de voornaam ste p laats in  bij de schoendistributie, 
w ant het beschikbare bon  II-schoeisel w as z o  w einig, dat de verdeling daarvan beter een  
loterij dan een  distributie genoem d k o n  w orden, a l deed het C D K  zijn best de richtlijnen  
voor  de verdeling zo  op  te stellen, dat het beschikbare o p  de plaatsen  kw am  waar het het 
m eest noodzakelijk  was. M et 130 000 paar per m aand k o n  echter slechts eens per zes jaar 
aan ieder ingezetene één  paar u itgereikt w orden.

In N ovem ber w erden enige w ijzigingen in  het distributiestelsel aangebracht, w aardoor  
de gedistribueerde schoenen  beter ’gericht’ kon den  w orden o p  de categorie gebruikers, 
w aarvoor zij bedoeld  waren. Bij bon  I werd een afzonderlijke categorie m et opdruk 'werk
schoen en ’ gecreëerd, bij bon  II een categorie huispantoffels. W erkschoenen werden gereser
veerd vo o r  arbeiders in bepaalde bedrijven (bijv. de m ijnen), de invoering van huispantoffel- 
bons m aakte het m ogelijk , straatschoeisel toe  te w ijzen aan hen, die dit het m eest n od ig  
hadden. 2 A ls w erkschoenen w erden gedefinieerd alle m annenschoenen m et een schacht van  
rundleder, ongeacht het zoolm ateriaal. D e  bonvrije soorten werden nu  o o k , m et u itzondering  
van slap babyschoeisel en  rubberoverschoenen, geheel overgeheveld  naar bon  II.

V oor  rubberwerklaarzen was in  de zom er n o g  een afzonderlijke regeling getroffen. D eze  
w erden alleen voor  bepaalde categorieën (bijv. vissers) beschikbaar gesteld o p  d oor de 
distributiediensten gem erkte b o n s .3

In de lo o p  van het 4e en  5e K riegshalbjahr w erden de vo lgende hoeveelheden bons u it
gegeven: (Z ie  ta b e l bovenaan b lz. 1 6 3 ).

V oor overheidsdiensten w erden 5000 paar per m aand gedistribueerd boven deze hoeveel
heden. V oor  het seizoen  1941-1942 w erden aan de N ederlandse H ock eyb ond  2000 paar 
hockeyschoenen  ter beschikking gesteld . D e  V oetbalbon d had  n o g  vo ldoend e voorraad uit 
het vorige seizoen.

1 W ijzigingsbeschikking van de schoenendistributiebeschikking 1940 nr 1 d.d. 9-5-41. Beschikking 
nr 22027 M /A2/doss. 3111, en bekendmaking van de Secr.-Generaal, beide in de Staatscourant 
van 9-5-41. Circulaire R H L model 377, d.d. 16-6-41. (C.A.B. RHL-circulaires). Circ. van het
C D K  aan de distributiediensten nr 177412 B /l- l- l-2 /d o ss . 3111. (C.A.B. R H L 517 A). 2 Wijzi
gingsbeschikking van de schoenendistributiebeschikking 1940 nr 1 d.d. 1-11-41. Beschikking nr
51978/M /A2/doss. 3111 in de Ned. Stcrt. van 1-11-41. Circulaire R H L model 422 d.d. 30-10-41. 
(C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire model 406 d.d. 28-8-41. (C.A.B. RHL-circulaires).
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Maand Bon I Bon II Werk
schoenen

Mijn-
schoenen

Huis
pantoffels

A p r i l ................................ 128 000 _ _ _ _
M e i ..................................... 130 000 400 000 — -- —
J u n i..................................... 130 000 400 000 — ---- —
J u l i ..................................... 130 000 400 000 —. --- —
A ugustus............................ 130 000 400 000 — --- —
S ep tem b er ....................... 130 000 400 000 — --- —
O c t o b e r ............................ 90 000 400 000 40 000 -- —
N o v e m b e r ....................... 440 000 88 000 21 000 5 000 200 000
D e c e m b e r ....................... 440 000 88 000 21 000 5 000 200 000
J a n u a r i ............................ 264 000 88 000 20 000 6 000 200 000
F eb ru ari............................ 88 000 88 000 20 000 6 000 200 000
M a a r t................................ 264 000 88 000 20 000 6 000 200 000

In het w interhalfjaar w erd dus de distributie van b on  I-sch oen en  aanzienlijk opgevoerd. 
Z o a ls wij in  § 2  reeds zagen , geschiedde d it echter geheel ten  laste van  de schoenvoorraad der 
winkeliers. O p de ingenom en bons kon den  geen schoenen  w orden terugbesteld , zij m oesten  
w orden  ingezonden  aan  h et R H L  tegen ontvangstbew ijs. Pas toen  in Januari w eer enige  
aanm aak van  schoenen  plaats had (zie § 8), kon den  bestellingen w orden gedaan. V oor  ieder  
besteld paar werd echter de inlevering van  3 bons door  de w inkelier gevraagd, zodat de  
intering van de voorraad voortging.

In verband m et deze intering, die door  de D u itsers reeds tijdens de onderhandelingen in 
M aart 1941 w as voorzien , achtte de Gruppe L eder  het noodzakelijk , een  inventarisatie van  
de voorraden bij de w inkeliers te doen  plaats hebben . A anvankelijk  stu itte d it bij het R H L  
op  enig verzet in  verband m et de vrees vo o r  D u itse  eisen  t.a .v . deze voorraden . D e  heer 
V erw oerd vroeg  daarom  de toezegging, dat geen dergelijke eisen  gesteld zouden  worden. 
V on  Savigny besprak de zaak m et F isch böck  en inderdaad werd de toezeggin g  gegeven, dat 
er geen plannen bestonden  o f  in  overw eging waren, waarbij deze voorraden zouden  w orden  
aangetast. In  het besprekingsverslag, opgesteld  door  het R H L , w erd deze toezegging als een  
p ositieve vrijwaring vo o r  elke aantasting opgenom en , hetgeen  op  D u itse  aanw ijzing in  het 
P ro to k o ll  veranderd diende te w orden. D e  bezetter heeft zich  echter goed  gehouden  aan zijn  
belofte, er zijn t.a .v . de w inkelvoorraden geen eisen  g e s te ld .1

D e  resultaten van de inventarisatie waren:

Bon I . . . .  3 600 000 paar;
Bon II . . .  . 5 200 000 paar.

In het algem een gelijkelijk verdeeld over dam es-, heren- en kinderschoeisel, m et u itzonde
ring van bon  II, waarbij ongeveer 75%  der voorraden u it dam esschoeisel bestond . Z onder  
tw ijfel is bij deze inventarisatie tam elijk hevig geknoeid .

Per 1 Januari 1942 vond  opn ieuw  een inventarisatie plaats. T ijdens beide inventarisaties 
w erd de verkoop  door  een  2 afzonderlijke beschikking gedurende enige dagen stilgelegd.

1 Gegevens in Archief Gewi 7-Schuhe. 2 Schoendistributiebeschikking 1941 II d.d. 30-4-41 nr 
22028/M /A2/doss. 3111. (Ned. Stcrt. d.d. 30-4-41). Idem 1941 III d.d. 23-12-41 nr 61148/M /A2/- 
doss. 3111. (Ned. S tcrt. d.d. 23-12-41). Circulaires RH L m odel 338 d.d. 26-4-41 en 438 d.d.
20-12-41. (C.A.B. RHL-circulaires).
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§ 11. SCHOENREPARATIE

In het voorjaar van 1941 bleek het gewenst, ook de schoenherstellers onder con
trole te brengen, met name t.a.v. de door hen berekende prijzen. Het RHL maakte 
daarom eind April bekend, dat met ingang van 8 Mei de dispensatie van de inschrij- 
vingsplicht ingevolge de Lederbeschikking voor schoenherstellers zou worden inge
trokken. Aan alle schoenmakers werd een inschrijvingsformulier toegezonden waarop 
tevens de to t nu toe berekende maximumprijzen ter goedkeuring door het RHL 
moesten worden vermeld.1

Het lag in de bedoeling van het RHL, de ingezonden reparatieprijzen te toetsen 
aan vaste criteria nl. de materiaalprijzen, berekend aan de hand van de normen voor 
zoolledergebruik, in de eerste wereldoorlog vastgelegd door het toenmalige Rijks
kantoor voor Huiden en Leder, en voorts aan de calculatienormen van de Nederlandse 
Bond van Schoenmakerspatroons, terwijl overeenkomstig de feitelijke situatie sterk 
gedifferentieerd zou worden naar de plaats van vestiging (betaalde huur), de aard der 
clientèle en de uitrusting van het bedrijf. De sterk gevarieerde prijsstructuur van het 
reparatiebedrijf zou daardoor onaangetast blijven, terwijl toch contröle mogelijk werd.

Dit voornemen stuitte op bezwaren bij de Dienst van de Gemachtigde voor de 
Prijzen. Men wenste daar meer houvast en kwam met het idee van een klassenindeling 
voor de reparatieprijzen. De Gemachtigde was dan bereid de indeling der reparateurs 
in deze klassen aan het RHL over te laten, mits zijn dienst medezeggenschap zou 
hebben bij de vaststelling van de verschillende maximumprijzen. Soortgelijke be
zwaren bestonden bij de Duitse Abteilung Preisbildung; de prijsinstanties konden 
tenslotte geen genoegen nemen met een regeling waarbij hun elk inzicht in de gevolgde 
calculatiemethode werd onthouden.

Het RHL, dat -  zoals wij nog in het Hoofdstuk Prijzen nader zullen zien -  een 
grondig wantrouwen tegen de diverse prijsinstanties koesterde, trachtte zolang 
mogelijk de zaken zelf in handen te houden, en weigerde zijn basiscijfers en bereke
ningen uit handen te geven.2

Tenslotte moest men wel capituleren, omdat in de algemene werkwijze voor prijs
vaststelling, die reeds enige maanden werd gevolgd, de inschakeling van de Gemach
tigde en de Abteilung Preisbildung volkomen was vastgelegd. Het Departement be
middelde tussen Gemachtigde en RHL en tenslotte kwam men tot overeenstemming. 
Het RHL maakte een ontwerp voor een indeling in 15 klassen, die na nog enkele be
sprekingen tot 12 werden beperkt met prijzen variërende van f  1,80 tot f  2,75 voor

1 Voorstel R H L aan Departement d.d. 11-2-41 nr 64577 (C.A.B. RHL-directie). Bekendmaking
in de pers d.d. 30-4-41. 2 Men had dit aan Duitse zijde ook wel in de gaten. N a  een bespreking 
op 14-6-41 noteert de A bt. Preisbildung: H err Verwoerd hat jedoch, das war bei der Besprechung ganz 
deutlich zu erkennen, lediglich das Bestreben selbst ohne Kontrolle bezw. Zustimmung des Mini- 
steriums, des Bevollmachtigten für die Preise und der Abt. Preisbildung zu handeln. Er versucht sich 
hinter Formaliën zu verschanzen um nicht seine Unterlagen herausgeben zu müssen. (Archief Abt. 
Preisbildung N. 7e,). Ook de A bt. Preisbildung deelde hierop aan het R H L mede, dat men zich 
in het gareel moest schikken.



SCHOENREPARATIE 165

herenzolen en achterlappen. Als lederprijs werd daarbij aangenomen: f  3,50 per kg; 
als uurloon: f  0,48, f  0,52, f  0,58 of f  O^O.1

De onderhandelingen hadden inmiddels zonder noodzaak zeven maanden in 
beslag genomen. In Februari 1941 was het prijsvoorstel door RHL naar het Departe
ment gezonden en eerst in October kon het RHL aan de reparateurs mededelen in 
hoeverre de in Mei ingezonden prijzen konden worden goedgekeurd. Het valt dan ook 
te betwijfelen of het RHL er goed aan gedaan heeft, de zaken in dit conflict zo op de 
spits te drijven, vooral omdat de schoenmakers -  althans in theorie -  nog aan de 
prijzen van 9 Mei 1940 waren gebonden, waardoor zij in grote onzekerheid verkeerden. 
De verwerking der ca. 13 000 aanvragen geschiedde overigens zeer snel, nl. in ongeveer 
vijf weken. De schoenmakers werden verplicht, de door het RHL toegezonden prijs
lijst zichtbaar op te hangen in hun bedrijf, hetgeen een gunstig effect had.

De invoering der prijslijsten stuitte bij een aantal reparateurs op verzet, daar bij 
de snelle verwerking uiteraard fouten waren gemaakt door de zeer ingewikkelde 
materie, waarop een vrij grove berekeningsmethode spoedshalve moest worden toe
gepast. Enige honderden reparateurs zonden door bemiddeling van hun bonden 
protest in en verkregen indeling in een andere klasse. Hierbij ontstond een ernstig 
conflict tussen het RHL en de secretaris van een der bonden, die eigenmachtig de leden 
ried de oude prijzen aan te houden, indien zij de nieuwe onjuist achtten, daarmee dus 
aansporend tot het plegen van strafbare feiten. Zelfs werd van deze zijde niet ge
schroomd het RHL te dreigen met Duitse en NSB-relaties. Nadat het RHL scherp 
had gewezen op het onbehoorlijke van deze actie, liep zij met een sisser af.2

Ook bij de reparateurs liet de Duitse Verlagerungsdrang zich gevoelen. In Januari 
1942 begon de Zentralauftragsstelle de reparatie van uit Duitsland aangevoerd ge
bruikt Wehrmacht-schoeisel uit te besteden door bemiddeling van een schoenmaker, 
lid van het Front van Nering en Ambacht der NSB. Op deze werkzaamheden had 
het RHL geen invloed. Nadat 5 a 6 wagons schoenen waren gerepareerd, liep het 
vrij groot opgezette project vast bij gebrek aan orders. Men had gehoopt op belang
rijke zendingen van het Oostfront. De transportmoeilijkheden bleken echter te groot 
en de troepen moesten zich in Rusland zelf zien te helpen.3

1 Gegevens uit Archief Abt. Preisbildung N  7e en Archief Gemachtigde voor de Prijzen doss. 51.18 
C.A.B.). Raambeschikking, waarin wordt bepaald dat de directeur van het R H L de prijzen
vaststelt volgens richtlijnen vastgesteld door de Secretaris-Generaal na overleg met de Gem ach
tigde voor de Prijzen: nr 30648 M /doss. 916 d.d. 13 September, Ned. Stcrt. van 15-9-41 no. 179.

D e klassenindeling geschiedde eenvoudig door interpolatie tussen twee door het R H L redelijk 
geachte uiterste prijzen, achteraf werd een uitgebreide berekening opgesteld om  de resultaten 
acceptabel te maken, dit in overleg met een ambtenaar van het Departement. D e Gemachtigde en 
enige Departementale chefs namen echter alles voor zoete koek op. Een fraai voorbeeld van prijs
vaststelling op theoretische basis! (M ededeling van de betrokken ambtenaar van het RHL, 
H. J. N ooter aan de schrijver). 2 Gegevens uit C.A.B. S 215. 3 Gegevens uit Gewi 7-Reparatur, 
en rapporten Zentralauftragstelle  Januari-October 1942.



HOOFDSTUK X

HET 6e EN HET 7e KRIEGSHALBJAHR 

(1 April 1942-31 M aart 1943)

§ 1. OVERZICHT

In nog sterker mate dan 1941 was 1942 een jaar van grote moeilijkheden en 
schaarste. Wederom daalde de huidenproductie. De looistofimport, die in de voor
zomer een ogenblik betere perspectieven scheen te geven, stokte in het najaar vrijwel 
geheel, en nieuwe gevaren, in de eerste plaats de Sauckelaction, bedreigden de 
industrie. Aan het einde des jaars bleek het wegens volstrekt gebrek aan plantaardige 
looiextracten zelfs nodig, over te gaan op een looiproces met een duur van gemiddeld 
zes maanden, zodat de aflevering van leder grote vertraging ondervond.

Een dreigende verdere concentratie der industrie bleef echter tot het voorjaar 
van 1943 uit.

De onderhandelingen met de bezetter leverden eveneens, vooral in het najaar, 
moeilijkheden op. Hij wilde het voorzieningspeil verlagen om de export gaande te 
houden, de principiële gelijkstelling tussen Nederland en Duitsland werd ook in 
naam niet meer gehandhaafd. Tenslotte wist men de Rijkscommissaris zelf to t in
grijpen te bewegen om een wat betere voorziening der Nederlandse bevolking te ver
krijgen.

Ondanks dit ingrijpen en ondanks het feit dat ook thans de tekorten op de ramin
gen in de eerste plaats op de uitvoer gekort werden, was toch met name de schoenen
distributie geheel onvoldoende. Lederen schoeisel voor volwassenen was aanvanke
lijk in ’t geheel niet ter beschikking, in de herfst werd door een distributie van 
1 500 000 paar althans de ergste nood gelenigd. Voorts moest -  zij het nog niet in 
ernstige mate -  thans ook de voorziening met reparatiemateriaal verder beperkt 
worden. Voor het eerst stelde Duitsland hiervoor Buna 1 ter beschikking, de qualiteit 
van dit materiaal was zeer goed, doch de invoer bleef ver achter bij de gedane beloften.

In de huidenhandel kwam op 1 December 1942 eindelijk de zolang omstreden 
ordening voor een groot deel tot stand: het RHL legde de groothandel een quoten- 
regeling op, die gekoppeld werd aan een nieuw prijsvoorschrift.

De verwerking van schapevellen en kleine pelsvellen voor de Duitse Wehrmacht 
bleef voortgaan. Door het achteruitgaan van de qualiteit der schapevellen bleef een 
groter deel in Nederland om afgebloot te worden. De totale aanval verminderde ook 
hier. Grote moeilijkheden werden ondervonden met de zwarte handel in huiden en 
vellen. Deze werd niet slechts door Nederlanders bedreven, maar in het bijzonder de 
Duitsers begonnen van inkoop op de zwarte markt een systeem te maken. Een aantal 
aparte bureaux en G.m.b.H.’s -  geheel buiten de Bewirtschaftungs-organen als bijv. de 
Gruppe Leder staande -  hield zich hiermee bezig en weigerde zich te onderwerpen

1 Synthetische rubber.
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aan de bepalingen van het RHL. Het conflict liep hoog, tenslotte boekte het RHL 
echter een principiële overwinning: De Duitsers beloofden geen huiden en vellen 
meer zwart te zullen kopen. Daaraan hielden zij zich voor een belangrijk deel, mede 
doordat men in Berlijn bij de hoogste instanties to t het inzicht was gekomen, dat deze 
zwarte inkopen ontwrichtend werkten op de planmatige oorlogseconomie. Een in 
beslag genomen voorraad leder werd eveneens weer vrijgegeven.

Het RHL nam een omvangrijke nieuwe taak op zich, nl. de contröle op productie 
en distributie van klompen, die einde 1942 een feit werd. De evacuatie van bedrijven 
uit de kuststrook vroeg voorts de zorg van enige ambtenaren.

Door de toenemende schaarste moesten ook voor de distributie van tuigleder 
en drijfriemen nieuwe controlemaatregelen worden ingevoerd.

Tenslotte trad een verandering op in de verhouding tot de Duitse autoriteiten. 
Per 1 December 1942 vestigde de Referent von Savigny zich bij het RHL met de titel 
van Deutscher Bevollmachtigte beim RH L  (zie Hoofdstuk VI). Spoedig daarna werd 
hij opgevolgd door de onbetekenende, maar vaak lastige Mink, die tot de grote paniek 
van September 1944 op de Keizersgracht bleef resideren.

§ 2. PLANNING EN ONDERHANDELINGEN

De procedure voor het vaststellen der halfjaarlijkse lederbegrotingen was in het 
voorjaar van 1942 reeds tot een traditie geworden. De afdeling Planning en Statistiek 
van het RHL werkte prognoses uit voor de huidenaanval etc., de Referent von 
Savigny rekende het resultaat nog eens over, schetste een verdeling tussen Nederland 
en Duitsland en zond de plannen naar Berlijn, tenslotte vond een meerdaagse bespreking 
in Den Haag of Amsterdam plaats, waarbij in rechtstreekse onderhandelingen tussen 
de Reichsstelle, het RHL en de Gruppe Leder het plan vaste vorm kreeg. Geen defini
tieve vorm meestal, want veelal waren in de inmiddels verlopen maanden de oor
spronkelijke schattingscijfers te optimistisch gebleken en moest een correctie plaats
vinden, al of niet gepaard gaande met nieuwe onderhandelingen. Een perfect aan de 
plannen gehoorzamende economie is nu eenmaal niet mogelijk, zeker niet in een 
bezet gebied waar alle grondstoffen steeds meer gingen ontbreken en plotselinge 
vorderingen de gehele situatie konden veranderen.

De berekeningen van de afdeling Planning en Statistiek hadden gewoonlijk vele 
voeten in de aarde, niet alleen door de grote moeilijkheden verbonden aan het in 
cijfers weergeven van een natuurlijk proces als het looien van huiden, maar ook om
dat er niet zonder meer naar een zo exact mogelijke berekening gestreefd kon worden, 
maar bij de halfjaarlijkse afrekeningen bijv. zoveel mogelijk naar de begrotingscijfers 
toe moest worden gerekend om aan de bezetter niet te laten opvallen, dat er hier en 
daar nog wel enige speling ten gunste van Nederland was. Vooral bij een fanatiek 
rekenaar als von Savigny gaf dit moeilijkheden, daar hij herhaaldelijk -  en niet geheel 
ten onrechte -  de beschuldiging uitte, dat er nog leder weglekte. Op zijn aandringen 
moest bijv. in 1941 het lederrendement op 53 % van het zoutgewicht worden gesteld,
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aanvankelijk had men met 50 % gerekend. Daar men op dit ogenblik in feite nog met ca. 
56 % mocht rekenen, werd hierdoor de achterdeur van het RHL voor de helft ge
sloten. Een zekere compensatie vond men echter in het verhoogde rendement der 
huiden als gevolg van betere conditie bij aflevering door de handel.

Voor het 6e Kriegshalbjahr-progrdm vonden op 25 M aart 1942 te ’s-Gravenhage 
weer besprekingen plaats. De basis was thans niet meer de Duitse norm van 500 
gram zoutgewicht per hoofd per halfjaar. Arbitrair werd door de Duitsers medege
deeld, dat in plaats van de volgens deze norm benodigde 4400 ton zt. slechts 3000 
ton aan Nederland zou worden gelaten. Men trok dus aanzienlijk meer a f dan de 400 
ton, die volgens de in October 1941 gemaakte overeenkomst nog in mindering ge
bracht moest worden.

Zonder twijfel werden de Duitsers to t deze verhoogde eisen gebracht door de 
wens, de in het 5e Kriegshalbjahr ontstane grote achterstand bij de export zo spoedig 
mogelijk in te halen. In dit laatste halfjaar was de export liefst 4000 ton bij de ’Pla
nung’ achtergebleven o.a. door de in het vorige hoofdstuk besproken manoeuvre 
met het instrooien. In Berlijn was men daarover bijzonder slecht te spreken. Inhalen 
zou alleen mogelijk zijn door het Nederlands verbruik te beperken, want reeds in 
Januari had men bericht ontvangen, dat de slachtcijfers weer aanzienlijk zouden 
dalen.1

Vanzelfsprekend werd door de heer Verwoerd scherp geprotesteerd. Hij kon zich 
daarbij echter niet beroepen op de overeengekomen gelijkstelling met Duitsland, 
daar van Duitse zijde werd medegedeeld dat ook in Duitsland de normen verlaagd 
waren, waarbij echter exacte cijfers niet werden opgegeven! De heer Verwoerd moest 
zich daarom beperken tot een schildering van de slechte toestand, waarin het meeste 
schoeisel zich reeds bevond, van de desastreuze invloed van het vochtige klimaat, 
van de slechte voorziening met rubberzoolplaat van bovendien inferieure qualiteit, 
etc. Hij had inderdaad enig succes en wist tenslotte een verbetering te bereiken: 
inplaats van slechts 1 bezoling per jaar zou 1,5 beschikbaar worden gesteld, inplaats 
van 200 000 zouden 300 000 paar kinderschoenen worden aangemaakt benevens 
10 000 paar werkschoenen extra.

Tenslotte werd de volgende begroting opgesteld voor rundleder:2
Nederland
Zoolleder voor r e p a r a t ie ............................ 1 840 t.zt.
250 000 paar w erk schoenen ....................... ......800 t.
300 000 paar k in d e rsc h o e n e n .........................200 t.
Drijfr. en techn. l e d e r ................................ ......300 t.
Veiligheidsleder 172 000 v.vt......................... 80 t.
T u ig le d e r ............................................................  90 t.

3 310 t.zt.

1 Brief van de Abteilung Ernahrung und Landwirtschaft van het Rijkscommissariaat aan de Gruppe 
Leder  d.d. 19-1-42. Het aantal slachtingen werd zelfs op slechts 18 000 per maand geschat. D it 
minimum werd echter niet bereikt. (Archief Gewi 7-Planung). 2 Brief RHL aan het Departement
d.d. 23-4-42 nr 181872. (C.A.B. A  10/1-4).
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Duitsland

Mannerarbeitsschuhe 300 000 paar . . 
Kinderschoenen . 618 000 paar . . 
Export zo o lled er ..........................................

960 t.zt. 
710 t.

2 670 t.

4 340 t.zt.

Het totaal van 7650 ton zou moeten worden bereikt door de manipulatievoorraad 
in te krimpen.

Het Duitse gedeelte van dit programma droeg, waar immers nog een ongeveer 
even grote hoeveelheid huid nodig was voor de uitvoering van oude opdrachten, een 
bij uitstek theoretisch karakter. Von Savigny had dan ook reeds in Februari gevraagd 
of voor nieuwe verlagerte opdrachten zoolleder en rundbox uit Duitsland beschik
baar konden worden gesteld. Hiervoor waren de Duitse voorraden echter blijkbaar 
niet voldoende.1 De nieuwe Duitse opdrachten werden daardoor slechts ter hand 
genomen in die fabrieken, die door en of andere oorzaak onderbezet dreigden te 
raken.

Schoeisel voor volwassen Nederlanders mocht in dit halfjaar wederom niet worden 
aangemaakt, de weinige bons I, die werden uitgegeven, moesten uit de winkelvoor
raden worden gehonoreerd.

Van de tijdens de oorlog opgemaakte rundlederbegrotingen is die voor dit 6e 
Kriegshalbjahr wel het meest nauwkeurig vervuld. De realisatiecijfers, vastgesteld in 
December 1942 bedroegen: Nederland 3163 ton zt, Duitsland 4033 ton zt.

De totale productie was dus ca. 7 % onder de schattingen gebleven,2 de achter
stand bij de uitvoering der Duitse orders bleef ongeveer gelijk.

De onderhandelingen over de begroting voor het 7e Kriegshalbjahr stonden reeds 
in het teken van het ernstige gebrek aan looi-extracten, dat in de herfst van 1942 de 
gehele lederindustrie met stillegging bedreigde. Men verwachtte een verhoogde 
aanval van huiden en aangezien het er niet naar uitzag, dat voldoende looistof zou 
arriveren om de gehele productie in Nederland te verwerken, namen de Duitsers 
in hun plannen een export van 700 ton ruwe huiden op. Ook Nederland zou trouwens 
volgens de opzet der nieuwe begroting profiteren van de ruimere huidenpositie. 
Eindelijk zou weer een quantum bon I-schoeisel mogen worden aangemaakt, terwijl 
in September-October, dus bij het begin van het natte seizoen, 900 000 bons I werden 
uitgegeven. Dit was reeds in de loop van Augustus-September overeengekomen.3 
Deze hoeveelheid schoenen werd zelfs beschikbaar gesteld boven de norm van 500 
gr zt.gewicht per hoofd per halfjaar en kon worden opgevat als een compensatie voor 
wat men in de vorige perioden had moeten derven. Ook in de verdere wintermaanden 
zou een vrij behoorlijke distributie van I A-schoeisel plaats vinden.

Op 13 October 1942 had, na voorbesprekingen tussen de Duitse instanties onder

1 Brief Gruppe Leder aan Reichsstelle d.d. 19-2-42. (Archief Gewi 7-Planung), 2 Maandverslag
RH L December 1942. 3 Verslag van de bespreking op 11 en 12 October 1942 tussen vertegen
woordigers van de Gruppe Leder, de Reichsstelle  en het Reichswirtschaftsministerium  (Archief 
Gewi 7-Planung).
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ling, als gebruikelijk een uitgebreide bespreking met de heer Verwoerd en zijn mede
werkers plaats. Van Duitse zijde werd weer de toezegging gegeven, dat alle benodigde 
looistoffen geleverd zouden worden. De heer Verwoerd legde er de nadruk op, dat deze 
verzekering reeds te laat kwam. Men had reeds moeten omschakelen op een looiduur 
van 6 maanden met instrooiing, zulks als gevolg van het gebrek aan plantaardige extrac
ten. Een aangezien hij de Duitse toezeggingen omtrent spoedige leveranties maar 
matig geloofde -  men zat in Duitsland immers zelf zeer krap -  deelde hij mede, niet 
aan lederexport te kunnen medewerken vóór de looistofimport weer behoorlijk op 
gang was. Hij verklaarde zich zelfs bereid om als premie op spoedige leverantie de 
lederinwerking over twee maanden voor export te bestemmen, indien weer van zes 
op vier maanden looiduur zou kunnen worden overgegaan. Van Duitse zijde herhaalde 
men de toezeggingen voor spoedige looiextract-leveranties. Ook verder was men 
aan Duitse zijde nogal genereus gestemd. Voor reparatieleder werd rekening ge
houden met twee bezolingen per hoofd per jaar en opnieuw werd de norm van 500 
gr zt. voor het totale verbruik aangehouden, terwijl daarboven, zoals wij reeds zagen, 
nog eens 700 ton extra voor schoenen werd toegestaan.

Een ander punt waarover werd onderhandeld, was de export van klompen. 
Duitsland wenste 1 500 000 paar af te nemen en verklaarde zich bereid, als tegen
prestatie Buna-zoolmateriaal te leveren. Gezien de sombere toestand bij de klompen- 
voorziening (zie Hoofdstuk XIII) verzette de heer Verwoerd zich sterk tegen dit 
plan, mede omdat de Buna-transactie er weinig voordelig uitzag. Hij had daarmee 
een aanzienlijk succes; 40 % van de eisen werd geschrapt. De Duitsers namen nl. 
genoegen met 1 000 000 paar, waarvan nog mochten worden afgetrokken de ’wilde’ 
transacties vóór 1 October 1942 to t stand gekomen tot een maximum van 100 000 
paar. De Duitse tegenprestatie zou bestaan uit een maandelijkse levering van 11,1 
ton Buna, in Nederlandse rubberfabrieken te verwerken tot 27 ton zoolplaat en 10 
ton hakken. Tenslotte wenste de Reichsstelle nog een ruiltransactie van 19,4 ton Buna 
per maand tegen zoolleder. Nieuwe schoenopdrachten werden niet gegeven, voor
lopig zou het immers moeite genoeg kosten, de oude af te werken.

Tenslotte werd de volgende Planung opgesteld:1
Nederland
Zoolleder voor r e p a r a t ie .......................
125 000 paar vetlederen werkschoenen 
186 000 paar rundbox beroepsschoenen

2 175 t.zt.

800 t.

1 500 000 paar wandelschoenen  
Drijfriem en technisch leder. . 
V e ilig h e id s le d e r ............................

1 035 t. 
270 t. 

30 t. 
90 t.Tuigleder

Extra 900 000 paar wandelschoenen
4 400 t. 

700 t.

5 100 t.zt.

1 Brief R H L aan Departement d.d. 3-11-42. (C.A.B. v. Ec. Zaken A  10/1-4).



PLANNING EN ONDERHANDELINGEN 171

Duitsland
Afwerking schoenopdrachten 4e, 5e en 6e Khj
Tuigleder voor W e h rm a c h t ................................
Export zoolleder, a c h te rsta llig ............................
Export zoolleder, n ie u w ..........................................

3 164 t.zt.
307 t.

1 500 t. 
129 t.

Export ruwe huiden
5 1 0 0 1. 

700 t.

5 800 t.zt.

Zoals vele andere bleef dit plan theorie. De heer Verwoerd had goed gezien: 
Duitsland zag geen kans de looistofimport op gang te brengen met het gevolg dat 
reeds in November alle plannen gederailleerd waren. De lederindustrie ging over op 
een looiduur van 6 maanden met 3 maanden instrooiing. De heer Verwoerd besloot 
onder deze omstandigheden de lederexport en de aflevering van de Duitse schoen
orders stil te leggen, een beslissing niet van risico ontbloot.

De G ru p p e  L e d e r  ging er echter mee accoord. Desondanks dreigde ook voor het 
binnenland gebrek aan leder, zozeer was de productie afgenomen. Midden November 
greep de R e fe r e n t  von Savigny naar een uiterste middel, bij schrijven van 18 Novem
ber 1942 verbood hij aan het RHL en het CDK iedere afgifte van vergunningen of 
bons voor Nederlands gebruik, uitgezonderd voor vier urgente categorieën nl. 
schoeisel en reparatie voor mijnwerkers, schoeisel voor de O rg a n isa tio n  T o d t,  tech
nisch leder en reparatiemateriaal voor zadelmakers. De heer Verwoerd deelde prompt 
mede, dat hij onder deze omstandigheden zijn verantwoordelijkheid niet langer kon 
en wilde dragen. Von Savigny antwoordde, dat zijn bedoeling niet was, de Neder
landse voorziening te schaden maar het R e ic h sw ir ts c h a ftsm in is te r iu m  door een 
uiterste maatregel to t ingrijpen te bewegen, daar de R e ic h s s te lle  tot nu toe voor alle 
vertogen doof was gebleken. Inderdaad zond hij tegelijkertijd een lang telegram 
rechtstreeks aan het R e ic h sw ir ts c h a ftsm in is te r iu m ,  waarin de situatie zo zwart mogelijk 
werd geschilderd.1

Inderdaad kwam Berlijn in beweging. Het R e ic h sw ir ts c h a ftsm in is te r iu m  oefende 
pressie uit op de R e ic h s s te lle  om de looistofzendingen te bespoedigen en zond een 
afgezant naar Den Haag om een nieuw plan op te maken. Begin December werd door 
deze met von Savigny afgesproken, het met zekerheid tussen 1 December 1942 en 31 
M aart 1943 beschikbaar komende leder a 2983 ton zt. tussen Duitsland en Nederland 
te verdelen in dezelfde verhouding als volgens de oorspronkelijke plannen nl. 4 : 6 (in 
Duitse zin afgerond!). Aan Nederlandse zijde zou vooral gekort worden op de pro
ductie van meisjes- en kinderschoenen, zodat de belangrijke posten reparatie en werk
schoenen zoveel mogelijk in stand zouden kunnen blijven. Tegelijkertijd werd de

1 Brief Rüstungsinspektion Niederlande Abt. Gewerbliche Wirtschaft aan R H L  (dictaat von 
Savigny, ondertekening Heinemann) d.d. 18-11-42. Telegram Gruppe Leder aan RW M  d.d. 
19-11-42. Tevoren had von Savigny aan de Afd. Looistoffen van het R H L  een ’boshafte Auf- 
stellung' der gebroken beloften gevraagd om  Berlijn onder de indruk te brengen. (Archief Gewi 7) 
Brief R H L aan Secr.-Generaal d.d. 26-11-42 (C.A.B. A  10/1-4).
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distributie weer op gang gebracht en ook begonnen weer looistofimporten aan te 
komen.

Met het RHL werd afgesproken, de korting op het Duitse contingent voornamelijk 
te vinden in beperking van de schoenopdrachten, waarvoor toch de ijzeren fournituren 
etc. grotendeels nog ontbraken. N a nog enige correspondentie met Berlijn werden 
deze noodmaatregelen medio December verwerkt in een herziene P la n u n g  voor het 
gehele halfjaar, die de volgende cijfers te zien g a f:1

N e d e r la n d :  3960 ton. D u its la n d :  2788 ton.

Hoewel dus in de eerste plaats op het Duitse contingent gekort was, had ook de 
Nederlandse voorziening een ernstige klap gekregen.

De heer Verwoerd diende daarom onmiddellijk een protestnota in. Ditmaal kon 
hij zich weer baseren op de principiële gelijkstelling tussen Nederland en Duitsland. 
Het RHL was er nl. eindelijk zelf in geslaagd, te weten te komen hoe de k r ie g sw ir t-  
sc h a ftlic h e  M in d e s tn o rm e n  in Duitsland lagen, waarover de R e ic h s s te lle  zowel 
bij de M aart- als bij de October-besprekingen inlichtingen had geweigerd. Deze nor
men hielden 2 tot 3 bezolingen per hoofd per jaar in, het nieuwe plan kwam voor 
Nederland neer op 1,65 en dat in het natte seizoen.2

De heer von Savigny, blijkbaar eveneens geërgerd door de vele niet nagekomen 
beloften der R e ic h s s te lle ,  verleende aan dit protest zijn volle medewerking en begaf 
zich gewapend met de nota van de heer Verwoerd naar de Rijkscommissaris persoon
lijk om te trachten, deze op politieke gronden tot een hogere toewijzing voor Neder
land te doen besluiten. Dit gelukte. Op grond van de te verwachten ernstige ge
volgen voor de Nederlandse bevolking wijzigde Seyss-Inquart de begroting in dier 
voege, dat 535 ton meer voor Nederland werd gereserveerd, waarbij werd vastgelegd, 
dat voorrang van export ten koste van de verzorging der bevolking niet kon worden 
geaccepteerd.3 De definitieve verhouding in de P la n u n g  werd thans: Nederland: 4495 
ton, Duitsland: 2600 ton.

De 535 ton extra waren bestemd om de voorziening met reparatieleder en kinder
schoenen, de twee meest onmisbare artikelen, op peil te houden. De distributie van 
schoeisel voor volwassenen gedurende de winter kon echter niet meer in de voorge
nomen grote hoeveelheden plaatsvinden.

In deze nieuwe begroting was voorts rekening gehouden met een in Januari- 
M aart te verwachten vermindering van de huidenaanval.

De in Juni 1943 berekende realisatiecijfers voor rundleder bedroegen: Nederland

1 Verslag der besprekingen tussen Freiwald (R .W .M .), von Savigny en R H L op 2 en 3 D ecem 
ber 1942. (Archief Gewi 7-Planung). Uitgewerkte begroting in Gewi 7-Planung. 2 Protestnota
van de heer Verwoerd d.d. 18-12-42 (Archief Gewi 7-Planung). 3 Brief d.d. 21-12-41 der Gruppe 
Leder aan Reichswirtschaftsministerium, Reichsstelle en Gemeinschaft Schuhe. (Archief Gewi 7-Pla
nung). Brief L. F. Verwoerd aan drH . M. Hirschfeld d.d. 11-1-43. D e  heer Verwoerd ried in deze 
brief dr Hirschfeld a f nog te protesteren tegen het nieuwe plan ondanks de niet volledig verkregen 
gelijkstelling, gezien de beslissing van de Rijkscommissaris, die nogal was meegevallen. (C.A.B. 
A  10/1-4).
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3381 ton. Duitsland 1297 ton. De totale inwerking in dit halfjaar was veel groter en 
bedroeg 6772 ton, door de instrooiing nam echter de hoeveelheid huiden in bewerking 
met bijna 2000 ton toe. Toen de Reichsstelle de catastrofale uitwerking daarvan 
op de lederexport bemerkte, haastte zij zich een einde te maken aan de instrooiing, 
waartoe een speciale afgezant naar Nederland kwam. Deze, Dipl. Kaufmann Mohr, 
liet zich door de technische betogen van het RHL niet overtuigen en reduceerde de 
duur der instrooiïng to t 6 weken, terwijl hij ook versnelde import van looistoffen 
beloofde, een toezegging die thans (voor het eerst) werd gehouden.1 Men had nu in 
Berlijn zelf kunnen voelen hoe noodzakelijk die import was!

Van de Nederlandse voorziening geven deze cijfers inmiddels een te ongunstig 
beeld, doordat buiten de lederbegroting om (Buna, rubber, split etc.) nog een aan
zienlijke hoeveelheid zoolmateriaal beschikbaar kwam. In totaal berekende het RHL 
de in distributie gebrachte hoeveelheid zelfs op ruim 6100 ton zoutgewicht!

Een van de ’trucs’ waarmee het RHL de Nederlandse voorziening verbeterde bij 
de opstelling der begrotingscijfers was het goochelen met ongrijpbare en versnipperde, 
daardoor onbruikbare, restantvoorraden leder vnl. bij de handel. Deze voorraden, 
zonder twijfel reëel aanwezig en inderdaad niet bruikbaar, werden niet alleen in
1941 maar ook in 1942 afgetrokken op een Dreck-konto, zoals de Duitsers dit zo 
tekenend noemen. Dit tweemaal binnen het jaar aftrekken van een gedurende meer
dere jaren gevormde incourante voorraad was natuurlijk niet juist.2 Als von Savigny 
er iets van gemerkt heeft (dat is wel waarschijnlijk), heeft hij er in elk geval over 
gezwegen.

1 Cijfers ontleend aan Abrechnung 6e Kriegshalbjahr van R H L voor Gruppe Leder (Archief 
Gewi 7); voorts een brief R H L  aan Departement d.d. 28-10-43. (C.A.B. A  10/1-4). Verslag be
spreking R H L-Reichsstelle d .d. 25-1-43. (C.A.B. R H L 3021). In een uiterst ingewikkeld technisch 
betoog had de deskundige van het RH L, de heer van Tilburg, trachten duidelijk te maken, dat 
bij bekorting der instrooiïng ö f  groot looistofverlies zou ontstaan, ö f  moeilijk te verkrijgen nieuwe 
materialen zouden m oeten worden gebruikt, zoals roestvrij stalen leidingen (advies d.d. 23-1-43 in 
C.A.B. RH L 3021). Hoewel de heer van Tilburg zichzelf overtrof en het haast zelf ging geloven, 
bleek de Reichsstelle onvermurwbaar. Zij eiste leder! Het R H L zag wel iets in de verlengde loo i
duur. M en begreep het streven der lederfabrikanten, die graag op hun voorraden bleven zitten en 
koesterde bovendien een vage hoop (het was de tijd van Stalingrad en El Alam ein!) dat bij een 
bevrijding in 1943 grote voorraden ingewerkte huiden aanwezig zouden zijn, die men door voort
zetting van de instrooiïng uit de handen der Duitsers zou hebben weten te houden.

Anderzijds streefde het R H L natuurlijk naar voortzetting van de productie voor de bevolking. 
Hierdoor ontstond een enigszins tweeslachtig standpunt t.a.v. het arbeidstempo bij de leder
industrie, waarbij vaak de wisselende stemmingen (optimisme - pessimisme t.a.v. de oorlogsduur) 
de houding in een bepaalde periode sterk beïnvloedden. Schrijver dezes gelooft, dat in ’t algemeen 
deze zeer begrijpelijke stemmingsinvloeden zeker geen ongunstige invloed op de voorziening der 
Nederlandse bevolking hebben gehad. D oor de vertragingen in de lederproductie in de winters 
1941 t/m  1943 werden tekorten in latere jaren gemakkelijker aangevuld. Was in deze winters een 
surplus ontstaan, dan zou dat slechts naar Duitsland zijn afgevoerd. 2 M ededeling van de heer 
Verwoerd.
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§ 3. LOOISTOFFEN

a. Invoer en verbruik
O p 1 A pril 1942 w as n a  een  zeer m oeilijke w inter vo o r  ju ist weer een paar honderd ton  

plantaardige lo o is to f  geïm porteerd. D e  toestand  bij de looierijen  w as echter n o g  slecht, de 
laven  w aren sterk uitgeput, de qualiteit van  het leder had  geleden onder een te h o o g  percen
tage hard loo ien de surrogaten.

D e  voorraadpositie  vertoonde h et vo lgen de beeld: (in ton/un iteiten ) 1 

Plantaardig Synthetisch Cellulose-extract 
543 ton 210 ton 173 ton

D e  D u itse  im port-toezeggingen  vo o r  het afgelopen  halfjaar waren inm iddels n o g  n iet 
v oor  de helft vervu ld : van  de b eloo fd e  1785 to n  plantaardige loo istoffen  m oest n o g  m eer dan  
1000 to n  geleverd w orden, voor  800 ton  w as zelfs n o g  geen offerte ontvangen . In A pril en  
M ei kw am  echter ongeveer de helft hiervan binnen.

Tegelijkertijd werd vo o r  de in  te  w erken 7600 to n  runderhuiden een loo istofprogram  
opgem aakt door  h et R H L , dat o p  15 M ei d oor de R eichsstelle  vrijwel onveranderd werd  
goedgekeurd en  toegew ezen .

D it  om vatte:

Plantaardig Synthetisch Cellulose-extract 
1 327 ton 740 ton 489 ton

waarbij als verhouding tussen deze drie looim ateria len  50 : 25 : 25 w as a a n g e n o m e n .2

D e  bij de im port toegepaste m eth ode veranderde in  zoverre, dat het R H L  thans van  de 
R eichsstelle  een  algem ene vergunning kreeg to t aank oop  van  deze hoeveelheid  loo istoffen  
en  zijn orders z e lf  k o n  plaatsen bij een  w illekeurige D u itse  exporteur, waarbij m en  de keus 
had tussen een 25 firm a’s. In  theorie verbeterde d it de positie  van  het R H L  doordat er weer  
concurrentie over zijn orders k o n  ontstaan, in  feite  hielp  het w einig, om dat de N ederlandse  
orders voor  de D u itse  firm a’s n iet zeer belangrijk waren en  im populair b le v e n .3

Tijdens de zom er van 1942 bedroeg het gem iddeld verbruik der looierijen  ca. 400 ton /un . 
per m aand, de gem iddelde im port b leef boven  de 350 ton , zo d a t m en de situatie n iet al te  
ernstig zo u  kunnen noem en, ware het niet, dat de sam enstelling van de im port de ver
h ou d ing  der verschillende beschikbare looim ateria len  steeds m eer sch eef trok. In  Jun i-Ju li 
w as er een  tekort aan synthetische hu lp looistoffen , dat slechts kort duurde, van Juli to t  
Septem ber werd h et steeds duidelijker dat er een  acuut gebrek aan  plantaardige extracten  
dreigde. D e  D u itse  im porten hadden nl. vo o r  enige honderden tonnen  bestaan uit ruwe 
T urkse valonea, w aarvan d oor de fabriek te  D o n g en  ondanks een  p loegenstelsel slechts 
40  ton  per m aand geëxtraheerd k o n  w orden.

Er ontstond  dus een  steeds toenem end e voorraad korte lo o isto f. D aarentegen  w erd het 
gebrek aan  zacht loo ien d e extracten steeds groter. M et nam e eiken- en  kastanje-extract 
ontbrak en  zelfs fichtenrindenextract begon  schaars te w orden. E nkele contracten  van m eer 
dan een jaar terug w aren n o g  steeds n iet uitgevoerd en  pogin gen  to t im port van ruw e schors 
uit B elg ië  hadden nauw elijks resultaat. E inde Septem ber w as de situatie zo , dat ingegrepen  
m oest w orden, w ilde de voorraad extract n iet b innen tw ee m aanden op  zijn. In  § 5 zal be
schreven w orden h o e  m en d oor overgang o p  een looiduur vo o r  zoolleder van  6 m aanden

1 Cijfers uit maandverslag Maart 1942 RH L. 2 Begroting R H L  d.d. 24-3-42. Vergunning
Reichsstelle voor Gruppe Leder d.d. 15-5-42. Overgedragen aan R H L bij brief van 28-5-42. (Ar
chief Gewi 7-Gerbstoffe). 3 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 18-3-42. (Archief Gewi
7-Gerbstoffe).



LOOISTOFFEN 175

onder instrooiin g  van gem alen va loneadop pen  de voorraad extract over m eerdere m aanden  
w ist te verdelen. H et to ta le  verbruik in  het 6e K riegshalbjahr  had  2344 ton  o f  390 ton  per  
m aand bedragen, w aarvan ca. 54%  in plantaardig m ateriaal, 27 % in  synthetische m ate
rialen en  19 % in  cellu lose  extract.

D e  R eichsstelle  w ilde intussen de leveranties aan  N ederland  verder besnoeien . Zij deelde  
nl. in  Juli m ede, dat de achterstand bij de im port n u  zo  groot w as gew orden (1131 ton ), dat een  
deel daarvan toch  n iet m eer in  te halen  was. H et leder w aarvoor deze lo o is to f  bestem d w as, 
w as reeds afgeleverd en  w el in  slechte kw aliteit, doordat te  w ein ig  lo o is to f  w as gebruikt. 
D eze  n iet m eer te redresseren verliezen w ilde m en van  het im portprogram  schrappen.

In  theorie k o n  m en daar natuurlijk w einig  bezw aar tegen hebben , m its verdere leveringen  
prom pt geschiedden. V oorlop ig  w erd daarom  op  de oud e toezeggingen  ca. 600 ton  geschrapt. 
T oen  in O ctober de onderhandelingen begonnen  over het program m a vo o r  het 7e K riegs
halbjahr, w as de achterstand in de afleveringen al w eer z o  groot gew orden, dat hij o p  z ich zelf  
reeds bijna vo ldoend e w as om  de behoefte  voor  een  geheel halfjaar te  dekken. V an D u itse  
zijde werd n u  de toezeggin g  gegeven voor  dit halfjaar te  leveren:

Plantaardig Synthetisch Cellulose-extract 
1239 ton 611 ton 567 ton

V an  de 1239 to n  plantaardige extracten zo u  577 ton  in  fichtenrindenextract w orden  
geleverd, de rest vrijwel geheel in  andere extracten en  slechts 34 to n  in  vaste vorm . M et de  
achterstallige hoeveelheden  werd n iet m eer gerekend. Levering w as o o k  belangrijker dan het  
bezit van  een  gro o t m aar n iet te realiseren te g o ed ! E en  derde deel zo u  onm iddellijk  geleverd  
w orden, de rest in  m aandelijkse porties.

D e  toezeggin g  b leek opn ieu w  ijdel. N a  een m aand waren in p laats van  400 ton  20 ton  
plantaardige loo istoffen  b innengekom en , terwijl de Reichsstelle  vertrouw elijk m ededeelde, 
dat er v óór  Januari w el helem aal n iets m eer zo u  kom en . Onder deze om standigheden  
trachtte, zoals wij reeds in  de vorige paragraaf zagen , von  Savigny v ia  het R eichsw irtschafts
m inisterium  druk u it te  oefenen  o p  de R eichsstelle. E en w elw illend gesteld antw oordtelegram  
van  dit M inisterie bevatte echter n iet anders dan beloften  als ’zo  gauw  m ogelijk ’, ’na im port 
in  D u its la n d ’, ’hopelijk  b innenkort’ etc., daar o o k  in D u itslan d  de situatie zeer m oeilijk  
w as. 1

W eer een m aand later, m edio  D ecem ber 1942, berekende het R H L , dat de zoolleder- 
productie tegen 1 M aart zo u  stilliggen. O ok in D ecem ber b leef de im port nl. 80%  achter  
bij de plannen. Pas in  Januari 1943, na het in  de vorige paragraaf beschreven ingrijpen van  
het R eichsw irtschaftsm in isterium , kw am en de leveranties w eer op  gang. Later zou  blijken, 
dat deze loo istofcrisis de laatste w as gew eest, daar de im port verder goed  b leef lopen . D e  
in strooim eth ode m oest echter n o g  enige tijd gehandhaafd  blijven, terwijl door  de vertraging  
van het loo ip roces de lederproductie nauw elijks de helft van  de p lannen bereikte.

H et to taa l verbruik aan lo o is to f  in  het 7e K riegshalbjahr  had  1907 to n  bedragen o f  ruim  
300 to n  per m aand, w aarvan gem iddeld 15%  korte loo istoffen , 30%  plantaardige extracten , 
25%  synthetische vervangingslooistoffen , 9%  trifol, 2%  synthetische hulplooistofFen, 19%  
cellu lose  extracten. H et to taa l der n iet nagekom en  toezeggin gen  sinds A pril 1941 naderde  
de 2000 ton . D e  D uitsers trokken echter n o g  steeds n iet, althans n iet openlijk, de vo o r  de 
hand liggende conclusie, dat de begrotingscijfers van het R H L  veel te ruim  waren.

b. Chroom looistoffen
H et verbruik van ch room looistoffen , dat in  1941 reeds w as gedaald  to t  ca. 7 to n  per 

m aand, b leef op  deze hoogte . D e  overlederindustrie gebruikte hiervan het leeuw endeel, w ant

1 Telegram Gruppe Leder aan Reichswiirtschaftsministerium  d.d. 19-11-42. Antwoordtelegram
d.d. 25-11-42. (Archief Gewi 7-Gerbstoffe).
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de gezam enlijke pelsbereiders kw am en slechts to t een m aandverbruik van n o g  geen ton . 
O ndanks dit lage verbruik en  de o p  1 A pril 1942 n o g  tam elijk gunstige voorraadpositie  
(77,5 to n , berekend o p  C r2 0 3) w erd in  de lo o p  van  het jaar de voorzien ing steeds m eer 
bedreigd. Er vond  nl. vrijwel in  het geheel geen aanvoer p laats, doordat B elgië thans openlijk  
verklaarde niet te kunnen  leveren. O ok een  D u itse  toezeggin g  in O ctober van 13 ton  per 
m aand had  n o g  geen gevolgen , zo d a t op  1 Februari 1943 de voorraad zelfs geringer w as 
(4 ,7  ton ) dan het verbruik in  één  m aand. Blijkbaar werd het toen  o o k  de D uitsers te bar 
(de overlederfabrieken w aren n u  voor  80 % in  D u itse  h a n d en !) en  eindelijk kw am en er enkele  
zendingen lo s , w aardoor de voorraad  o p  1 A p ril 1943 weer een  redelijk peil van ca. 30 ton  
had bereikt. D o o r  de grote schaarste waren afleveringen aan andere industrieën vrijwel n iet 
m ogelijk , de Gruppe C hem ie  verb ood  aflevering aan de verfstofindustrie.

Slechts voor  de m eest dringende behoeften  k o n  ca. 0 ,6  ton  per m aand w orden a fg e sta a n .1

c. Binnenlandse p rodu ctie
O pnieuw  bestond de binnenlandse productie van looim ateriaa l u it vier soorten  nl. eiken

schors, trifol, su lfietloog en d oor extractie van lederafval gew onn en  lo o isto f. D e  productie  
van binnenlandse eikenschors w as in  het se izoen  1942 onverw acht h o o g . Ca. 750 ton  schors, 
gelijkstaande m et 146 ton  uniteiten , werd gew onnen . O ok de productie van trifol k w am  nu  
eerst recht op  gang en bedroeg 257 ton  un. D e  opbrengst der lederafvalextractie daalde  
daarentegen to t 9 to n  en  in  M ei werd besloten  deze extractie geheel stop te zetten. D o o r  het 
toegen om en  gebruik van synthetische extracten waren zow el qualiteit als quantiteit van  het 
gew onn en  product n iet m eer in  overeenstem m ing m et de gem aakte kosten . O ok de productie  
van cellu lose-extract daalde door  de afgenom en bedrijvigheid in  de papierindustrie en  de  
slechte afzetm ogelijkheid  vo o r  het n iet zeer goede  product. N o g  w erd 6,6 ton  geproduceerd.

A lleen  de schorsw inning en  de trifolproductie waren dus van reëel belang voor  de lo o ie 
rijen. D e  tuiglederfabrieken waren zelfs geheel aangew ezen o p  de inlandse schors.

H iernaast m oet n o g  genoem d de w inning van  w ilgenbast. Ca. 600 ton  ’s jaars werd ver
zam eld , w aarvan een  deel w erd geëxtraheerd ten  behoeve van de taan d er ijen .2

A an gezien  zow el de extractiecapaciteit (door  de grote hoeveelheden te extraheren valonea) 
als de capaciteit van  de bastverw erkende textielindustrie beperkt waren, werd in  de lo o p  van  
1942-1943 in  totaal 475 ton  bast naar D u itslan d  geëxporteerd voor  de textielindustrie  
aldaar.

d . Im port u it B elgie en Luxem burg
V an D u itse  zijde w erd getracht n o g  o p  andere w ijze in  het tekort aan loo istoffen  te  

voorzien  nl. door de im port van  ruw e fichten- en  eikenschors u it B elgië en  L uxem burg te  
bevorderen. D eze  schors zou  in D o n g en  geëxtraheerd kunnen w orden, het extract zou  ohne 
Anrechnung a u f  dem  K ontingent aan  N ederland  ter beschikking staan. V an beide soorten  
w erd ca. 1000 to n  schors in  het vooruitzich t gesteld . H et resultaat was bijzonder m ager. 
D o o r  transport- en  andere m oeilijkheden kw am en slechts enkele tien tallen  tonn en  aan. Z o  
schreef de im porteur, dat reeds vijfm aal een  ter verzending gereedstaande w agon  d oor  
saboteurs in  brand w as g e s to k e n !3

§ 4. HUIDEN EN VELLEN

a. P roductie  en verbruik
O pnieuw  daalde in  1942 de huidenaanval, voornam elijk  als gevo lg  van de teruggang in  

de vetweiderij, w aardoor het aantal slachtingen afnam . D e  vee-export speelde een m inder

1 Cijfers maandverslagen RH L, Brief M il. Verw. C hef Brussel aan Gruppe Leder d.d. 1-10-42
en andere gegevens (C.A.B. R H L 3019). 2 Cijfers: R. Michel: H et R H L 1940/1943. 3 Gegevens
uit Archief Gewi 7-Gerbstoffe en Archief Deutscher Bevollmachtigte beim RHL.
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belangrijke ro l dan in  1941. In  het voorjaar viel de productie n o g  enigszins m ee en  kon  door  
inkrim ping van de vrij grote m anipulatievoorraad de productie der looierijen  n o g  in  over
eenstem m ing m et de p lannen w orden  gebracht. D e  aanval in  het 6e K riegshalbjahr bedroeg  
evenals een jaar tevoren 6000 to n  (zoutgew icht), de inw erking 7300 ton , zodat de voorraad  
per 1 O ctober 1942 gedaald  w as to t 3315 ton . V an D u itse  zijde had  m en zelfs verder w illen  
gaan m et het beperken van  deze m anipulatievoorraad. V oor het 7e K riegshalbjahr werd  
thans deze verdere beperking voorzien . O ok thans werd zij echter n iet geheel uitgevoerd  
do o r  het grote gebrek aan looistoffen .

D e  aanval in  dit halfjaar v iel inm iddels tegen. W elisw aar stegen zoals gew oonlijk  in  het 
najaar de slachtcijfers, d och  in  de eerste m aanden van 1943 trad een  dusdanige inzinking  
in  dat de totale  productie slechts 6000 ton  bedroeg. A angezien  de inw erking 6550 ton  had  
bedragen, daalde de voorraad to t 2750 ton.

Z oa ls in  § 2 w erd verm eld , w as in  het program m a v oor  het 7e Kriegshalbjahr  een  export 
van  700 ton  ruw e hu id  voorzien . O p 50 ton  na werd deze n iet u itgevoerd door  h et tegen
vallen  van de productie. D e  ram ing had  nl. m eer dan 10 000 to n  bedragen.

W at kalfsvellen  betreft, ontw ikkelde de toestand  zich  gunstiger d oor de grote aantallen  
nuchtere kalveren, die vo o r  de slacht w erden bestem d. D e  aanval in  het 6e K riegshalbjahr 
bedroeg 6,4 m illioen  v .vt., in  het 7e, 3,9 m illioen  v .v t., het totaalverbruik iets m eer dan  
10 m illioen  v.vt.

D e  e indvoorraad per 1 A pril 1943 w as daardoor hoger dan die per 1 A pril 1942. Zij 
bedroeg 4 ,4  m illioen  v .v t. o f  390 000 stuks (v.j. 275 000 stuks).

b. R egeling handel
In  h et vorige h oofd stu k  verlieten wij het strijdtoneel o p  een ogenblik  van  afw achting. 

D e  quoteringsregeling o p  basis van  de om zetten  in  1937-1939 w as w el in  principe als doel 
gesteld , doch  n o g  niet verwezenlijkt, prim o doordat de h iertoe nood zak elijk  gebleken nieuw e  
prijsregeling n o g  bestudeerd w erd d oor talrijke instanties, secundo om d at in  de handel 
opn ieu w  tal van bezw aren tegen de b eoogd e verdeling naar voren  kw am en.

Terwijl de prijsbesprekingen z ich  in  voorjaar en  zom er van  1942 voortsleepten , trachtte 
m en in  de N ederlandse V ereniging vo o r  de H uidenhandel h et eens te w orden  over de in 
voering van  de quoteringsregeling d oor m iddel van  een  n ieuw  onderling contract.

O m  de quota  te kunnen  vaststellen  h ield  het R H L  ein de M aart bij de handel een ge
detailleerde enquête naar de om zetten , verdeeld naar sortim enten, de leveranciers en  de 
afnem ers over 1937-1939 . V oordat de resultaten van  deze enquête  verwerkt w aren, b leek  
echter reeds, dat tegen de n ieuw e regeling zoveel opp ositie  w as, dat er vrijwel geen kans  
b eston d  op  een  vrijw illig contract. D itm aal kw am en de bezw aren n iet alleen  van  de bekende  
opp ositiegroep , doch  o o k  van  enkele andere firm a’s, zo  de grote firm a Scheiberg-van E sso. 
D e  D u itse  Treuhander van  dit bedrijf verklaarde categorisch  geen  afstand te w illen  d oen  van  
zijn verk oop  aan de looierijen.

O p bijeenkom sten in  A pril en  Juli 1942 w erd daarom  opn ieuw  door  de handel aan  het 
R H L  verzocht, een  regeling o p  te  leggen.

D e  heer V erw oerd verzette z ich  weer tegen dit denkbeeld . Hij voe ld e  nu  eenm aal n iets 
v oor  een  ’am btelijk bevroren’ systeem , dat zo u  kunnen  leiden  to t een  v o lk om en  verstarring  
en  prefereerde een  vrijw illige soepele  regeling. T enslotte  g a f  hij echter -  m ede onder D u itse  
druk -  toe , en  b eloo fd e  o p  verzoek  van de handel de quotenregeling als voorw aarde te zullen  
verbinden aan de inschrijving bij het R H L .1

Inm iddels had  zich  n o g  een andere verandering voltrokken . D e  N ederlandse V ereniging  
w as, in het kader van  de organisatie  van het bedrijfsleven door  de C om m issie  W oltersom , 
om gezet in  een Sectie In landse H uiden  van  de O ndervakgroep G rooth andel in H uiden. H et

1 Verslagen van besprekingen bij R H L d.d. 13-4-42 en 17-8-42. (C.A.B. R H L 751).
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bestuur van deze Sectie vertoonde ongeveer hetzelfde beeld als dat der V ereniging, alleen  
w as de heer H auber als voorzitter vervangen door  de heer van  der Burg, een  'neutraler’ 
figuur in  de strijd E conom isch  F ro n t-A H C . D e  E conom isch  F ront-groep had overigens 
natuurlijk eerst getracht, z e lf  de leid ing der O ndervakgroep geheel in  handen te krijgen, doch  
dank zij het feit dat de heer V erw oerd optrad als adviseur van  de C om m issie W oltersöm  en  
voorts o o k  do o r  het ju iste  inzicht, dat bij de D u itse  autoriteiten bleek te bestaan aangaande  
de aan deze groepering te hechten w aarde, kreeg zij geen k a n s .1

D e  secretaris der nieuw gevorm de Sectie g ing  thans m et de A fd eling  H uiden van het R H L  
aan  het w erk om  de q u ota  vast te stellen. D it  g a f  n o g  vele m oeilijkheden, daar de ingezonden  
gegevens n iet altijd even  duidelijk o f  vertrouw enw ekkend waren. H et aanvankelijk to taa l 
der opgaven  lag  dichter bij 200%  dan bij 100%  van de aanval in  de basisjaren! E en der  
bekende opstandelingen beweerde bijv. dat zijn boekh oud in g  in M ei 1940 verloren w as  
gegaan en kw am  m et een  rijkelijk h o o g  geachte schatting. H et R H L  m oest dus a lle  gegevens 
grondig  narekenen en  testen, w aarm ee de heer V erw oerd geen enkele haast liet m aken. 
D e  Gruppe L eder  bepaalde tenslotte, dat de tussenhandel voor lo p ig  n o g  niet gequoteerd  
zo u  w orden. A lleen  de groothand el werd dus gequoteerd. A llereerst werd het aandeel van  
de A H C  in  de totale  productie vastgesteld op  48 ,65  % (het bedroeg ca. 54 %) m et onderling  
goedvinden  werd de verdeling van de rest over de 3 groothandelsfirm a’s als vo lg t vastgesteld: 
K aufm ann 55% , V orst en H egom a ieder 2 2J% .2

Verder werd, toen  in  N ovem ber 1942 eindelijk  de n ieuw e prijsregeling afk w am , alleen  
vastgesteld , dat slechts drie groothandelaren en  de A H C  (voor 50% ), aan looierijen  m ochten  
leveren, de verdere handel b leef v r ij .3 H et had  16 m aanden geduurd voor  deze regeling w as 
verw ezenlijkt! N o g  een jaar langer zou  het duren alvorens o o k  de overige handel aan een  
reglem ent werd onderw orpen. D e  activ iteit van  de E conom isch  F ront-G roep  w as inm iddels  
sterk geluw d. T erneergeslagen door  de vele m islukkingen kw am  zij n iet m eer tot de heftige  
acties van  een jaar terug. N o g  éénm aal w erd bij de S D  geklaagd over de A H C , nl. toen de  
quotaregeling defin itief werd, m aar het w as een soort laatste stu ip trek k in g .4

E inde 1942 w erd n o g  een andere regeling getroffen, die aanzienlijk m inder m oeilijkheden  
veroorzaakte. D e  huidenhandel kam pte sinds 1941 m et aanzienlijke transportproblem en  
door  het intrekken van rijvergunningen voor  vrachtauto’s etc. H ierdoor kw am  het m eer

1 Brief Econom isch Front aan H. C. van Maasdijk, secretaris der Organisatie-Commissie d.d. 
14-6-41, waarin vier Econom isch-Front-leden als bestuur der nieuwe organisatie worden voor
gesteld, (C.A.B. Archief H. C. van Maasdijk-197-36).
Brief afd. Huiden Ec. Front aan Dr. Leinert (G .K.f.F .u. W.) d.d. 22-11-41, waarin alle candidaten 
van de Cie. W oltersom worden afgekeurd en de Leider der Afd. Huiden zichzelf candidaat stelt. 
(Archief Gewi 7-Personalia).
Brief afd. Huiden van het Econom isch Front aan de SD-V-M ann  Th.G .I.W . d.d. 22-10-41. Deze  
brief is één lange bittere klacht over de toestanden in de huidenhandel, waar de A H C  haar zin 
krijgt, de Joodse invloed voortduurt en de NSB in haar werk gefrusteerd wordt: ’hoe we de zaak 
ook bekijken, de touwtjes heeft de heer Verwoerd in handen’ . . . .  ’de heer Verwoerd heeft het 
weten klaar te spelen met de D uitse instanties op goede voet te geraken, ja zelfs op zeer goede voet, 
en kan uit dien hoofde practisch doen en laten wat hij wil’. Aan het slot wordt de V-Mann ver
zocht e.e.a. door te geven aan ’die instanties, waarvan men mag verwachten, dat de werkers voor  
de nieuwe orde enige steun zullen krijgen.’
Vermerk betr. driehoeksbespreking SD-Generalreferat-Gruppe Leder omtrent samenstelling Vak
groepen d.d. 12-1-42. D e  voorstellen van het Econom isch Front werden niet eens serieus besproken. 
(Archief BdS-SD III D ). 2 Bespreking bij R H L op 1-12-42 (C.A.B. R H L 751). M ededelingen 
van de A H C aan de schrijver. 3 Circulaire R H L aan de handel m od. 545 d.d. 1-12-42. (C.A.B. 
RHL-circulaires). Quotering groothandel vastgelegd in verslag bespreking met de drie groothan
delaren bij R H L d.d. 13-8-42, 50% regeling aan A H C  opgelegd bij brief van het R H L d.d. 1-12-42 
nr 246453. (C.A.B. RHL-docum entatie, map 83). 4 Vermerk H ’Stuf. Egner d.d. 26-11-42. (Ar
chief BdS-SD III D3).
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m alen  voor , dat van  hu isslachtingen a fk o m stig e  huiden niet tijdig w erden afgenom en door
d a t de opkoper n iet m eer regelm atig 'langskw am ’. D e ze  hu iden  gingen verloren. H et R H L  
besprak de m oeilijkheid  m et het inkoopbureau vo o r  V ee en  V leesch. O vereengekom en werd, 
dat zon o d ig  bepaalde hu idenhandelaren contact zou d en  opnem en m et d e P laatselijke Bureau- 
houders van  de V oedselvoorzien ingsorganisatie  o m  regelm atig  berichten te  on tvangen  
om trent afgegeven  vergunningen vo o r  huisslachting. D e ze  handelaar k o n  dan de hu id  bij 
d e  betrokkene gaan h a le n .1

c. Prijzen
ln  Januari 1941 waren de inkoopprijzen vo o r  N ederlandse hu iden en  vellen d oor ver

lag in g  aangepast aan  de in  D u itslan d  geldende (zie H oofd stu k  V III, § 4-c). R eed s sp oed ig  
w as het de bedoeling gew eest deze prijsregeling, die gebaseerd w as op  het status-quo-contract 
in de huidenhandel, te vervangen d oor een  andere gebaseerd op  een overheidsvoorschrift. 
T o en  het status-quo-contract in  h et voorjaar van  1941 uiteenspatte, dreigden o o k  de prijzen  
onzeker te w orden, bovend ien  bestonden w el vaste prijzen v oor  in k o o p  m aar niet bij ver
k o o p  aan  de looierijen , gelijk in  D u itslan d  het geval was. In  A pril 1941 w erd daarom  door  
het R H L  een ontw erp prijsbeschikking voor  huiden en  vellen  gem aakt, w aarin de prijzen bij 
aflevering aan de loo ier  van  k oe- en  paardehuiden, kalfs- en  geitevellen , naar alle sortim enten  
gespecificeerd, w erden vastgelegd . In  principe w erd hierbij vastgehouden  aan de prijzen, d ie  
sinds Januari bij in k o o p  go lden  ( f  0 ,32  per kg vo o r  k oehu id -gaaf). N u  werd nl. bij verkoop  
de prijs van  koeh u id -gaaf gesteld  o p  f  0 ,40  per kg, dus m et een  handelsm arge van  f  0,08  
per kg, te  verdelen over groot- en  tussenhandel. Z oa ls wij in  H oofd stu k  IX , § 6-b, zagen , w erd  
begin  Juli 1941 besloten  deze regeling n iet in  te voeren. D o o rd a t de groothandel bij de 
regeling van  de handel, die thans w erd voorbereid , zo u  m oeten  afzien  van  in k o o p  bij slachters, 
w as nl. een  verbetering van  de groothandelsm arge nood zak elijk  gew orden o m  deze bedrijven  
renderend te  houden . D e  Gruppe L eder  w enste deze verbetering tevens te  gebruiken voor  
een  n o g  nauw keuriger aanpassing aan het D u itse  prijsniveau en  de in  D u itslan d  geldende  
sorteringsvoorschriften . D e  inv loed  van de D u itse  Treuhander van de N .V . K aufm ann w as 
bij dit alles trouw ens groot.

D e  hoekprijs (k oehu id -gaaf) van  de m et de N ederlandse hu iden  het beste overeenkom ende  
D u itse  soort (Proven ienz Bonn-E rkelenz) la g  ongeveer bij f  0,43 per kg. O p deze basis werd  
nu in  vrij langdurige onderhandelingen m et de N ederlandse V ereniging en  de Gruppe L eder  
een  nieuw e prijsbeschikking ontw orpen , d ie d oor het R H L  o p  24 N ovem b er 1941 aan het 
D epartem ent werd toegezond en . 2

D e  groothandelsprijs vo o r  koeh u id -gaaf werd bepaald  o p  f  0 ,44  per kg. D e  toeslagen  
vo o r  levering zonder k op  en poten  etc. w erden o p  D u its  voorbeeld  verlaagd van 20  to t 12%. 
E en  van  D u itse  zijde gedaan voorstel o m  de m arge vo o r  de groothand el in  de beschikking  
vast te leggen, w as n iet overgenom en, daar de variërende taak  van  de groothandel, die som s  
w el, so m s o o k  niet zouten  en vracht m oest betalen, d it volgens het R H L  onm ogelijk  m aakte. 
H et prijsvoorstel passeerde in  de lo o p  van de m aanden D ecem ber 1941-Juni 1942 alle D u itse  
en  N ederlandse instanties, die iets m et hu iden o f  prijzen te m aken hadden, waarbij n iet 
slechts bijzonder veel tijd verloren ging, m aar o o k  tal van  w ijzigingen w erden aangebracht. 
H et w as ditm aal vooral de R eichskom m issar fü r  d ie P reisbildung  in  Berlijn, die m et een  groot  
aantal w ijzig ingsvoorstellen  kw am . E en  hu idendeskundige van  deze D ienstste lle  bezocht 
N ederland  v oor  het houden  van besprekingen m et de versch illende D u itse  en  N ederlandse  
bureaux, keurde persoonlijk  de huiden en  zond  tenslotte  u it Berlijn een  langadem ig ontw erp, 
dat in  A pril d oor de A bt. Preisbildung  van het R ijkscom m issariaat aan  de Gruppe L ed er

1 Gegevens: C.A.B. RHL-docum entatie, map 38. 2 Brief R H L aan Departement d.d. 24-11-41
nr 137133. (Afschrift in Archief Gewi 7- Preise u. Statistik). Hierin wordt verwezen naar een 
eerder prijsvoorstel verzonden met brief nr 83804 d.d. 29-3-41, afschrift van dit voorstel even
eens in dit Archief.
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werd doorgegeven. D e  in Berlijn toegevoegde bepalingen betroffen n iet de prijzen zelf, m aar  
w el leveringscondities, sorteringsvoorschriften  etc. A lleen  vo o r  geitevellen werd een aan
zienlijk lagere prijs ( f  2 ,40  i.p .v . f  3,07) voorgesteld . 1

N a  en ige besprekingen m et de O ndervakgroep, het D epartem ent, de dienst van  de G e
m achtigde voor  de Prijzen, het Bedrijfschap v o o r  V ee en  V lees en  de G ruppe L ed er  werd nu  
in  Juni 1942 een  geheel n ieuw  ontw erp d oor het R H L  ingediend, gesplitst in  een  prijs- 
voorschrift en  een  u itvoeringsvoorschrift. H et eerste verschilde n iet veel van het oorspronke
lijke -  al hadden de D u itsers h u n  w ensen t.a .v . de opnam e der groothandelsm arges en de 
prijzen vo o r  geitevellen d o o r g e z e t- ,  het tw eede bevatte zeer u itvoerige bepalingen voor  
sortering, gew ichtsbepaling, adm inistratie etc. G edeeltelijk  waren dit de reeds geldende v o o r 
schriften van het R H L  en verbindend verklaarde H andels- en Arbitragebepalingen van de 
Vereniging ’D e  N ederlandse H uiden- en Lederbeurzen’, een  groot deel bestond echter u it 
de d o o r  de R eichskom m issar fü r  d ie  Preisbildung  voorgestelde voorschriften, die natuurlijk  
copieën  waren van  de overeenkom stige D u itse . Z o  begon  hier de aanpassing aan D u itse  
voorschriften , die een jaar later to t de gehele hu iden- en ledersector zou  w orden u itg e b r e id .2

O pnieuw  vond en  discussies p laats waarna eindelijk een  defin itief ontw erp gereed kw am , 
dat na n o g  eens acht w eken w achten  w egens de inm iddels gew ijzigde procedure vo o r  het 
uitvaardigen van P rijsbepalingen (niet langer een  Prijsbeschikking van de Secretaris-G eneraal, 
doch  een  Prijsvoorschrift van  de G em achtigde), eindelijk, precies een  jaar na de ind ien ing, 
o p  24 N ovem ber 1942 w erd g e te k e n d .3 D e  prijs van  k o eh u id -gaaf werd n u  vastgesteld  o p  
f  0 ,44  per kg, de groothandelsm arge op  f  0 ,04  per kg. V oor de tussen- en  kleinhandel sam en  
b le e f een  w at grotere m arge, de Sectie  In landse H uiden  stelde nl. aan haar leden voor, bij 
in k o o p  f  0 ,3 2 i  te  betalen .

D e  nieuw e prijzen bleven to t het einde van de oor lo g  gelden. D e  prijzen voor  koehu id  
waren door  deze aanpassing iets gestegen, v o o r  kalfsvellen  daarentegen daalden de prijzen  
enigszins, hoew el n iet voor  alle soorten , vo o r  paardehuiden sterk, w el 20% . D o o r  overgangs
m aatregelen voorkw am  het R H L  verliezen op  voorraden van de beide laatste categorieën.

d. Schapevellen
O m trent de schapevellen  is in  de thans behandelde periode niets bijzonders te m elden. 

D e  inzam eling en  de verdeling tussen  pelsbereider en  bloterij gingen norm aal voort. In totaal 
w erden in  het se izoen  1942-1943 153 000 vellen  verzam eld, w aarvan ca. de  helft vo o r  pels
bereiding geschikt bleek. V oor  pelsbereiding werd de m in im um -w olhoogte  op  2 a 2 Ï  cm  
gesteld (oorspr. 1 cm ) w aardoor scheerlingen in  het a lgem een in  N ederland b le v en .4

e. Pelsvellen
O ok  vo o r  pelsvellen  b leef de bestaande regeling gehandhaafd . D e  capaciteit der pels- 

bereiders w as ju ist vo ld oen d e om  de gehele productie te  verwerken, de pelzen  w erden ver
vo lgen s geconfectioneerd en  geëxporteerd. T evens w erden n o g  vrij aanzienlijke hoeveelheden  
ruw geëxporteerd. D e  cijfers van A pril 1942-A pril 1943 bedroegen 5 (afgerond):

1 Brief Gruppe Leder  aan Abteilung Preisbildung d.d. 17-12-41. Antwoord d.d. 4-4-42. (Archief
Gewi 7-Preise u. S tatistik). Aktenverm erk Abt. Preisbildung d.d. 22-12-41; idem d.d. 26-1-42;
Voorstel Reichskomm. f .d . Preisbildung d.d. 20-2-42; Vermerk 8-6-42; Aktenverm erk  d.d. 26-6-42 
(Archief Abt. Preisbildung N  2b). D at speciaal de prijs voor geitevellen verlaagd m oest worden,
was het gevolg van bezwaren gemaakt door een Duitse opkoper van deze vellen. (Brief Gruppe 
Leder aan Abt. Preisbildung d.d. 15-7-41. N  2-b). 2 Brief R H L aan Departement d.d. 12-6-42 
nr 195882. (C.A.B. RHL-directie). Verslagen van besprekingen op 21, 26, 28 en 29 Mei en 4 Juni
1942. (C.A.B. RHL-docum entatie, map 83). 3 Prijsvoorschrift 1942 Inlandse Huiden en Vellen 
en uitvoeringsvoorschrift d.d. 24-11-42. (N ed. Stcrt. d.d. 25-11-42 nr 230). Brief R H L  aan Ge
machtigde nr 223042 d.d. 24-9-42, circulaire Sectie Inl. Huiden d.d. 4-12-42. (C.A.B. RH L-docu
mentatie map, 83). 4 Cijfers ontleend aan losse gegevens van het RH L. Voorts aan M aand
verslagen. 4 Cijfers ontleend aan maandverslagen van het RHL.
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Bereiding (N a confectionnering grotendeels geëxporteerd):
Konijnen 850 000, Katten 45 000;

E xport (ruw):
Konijnen 450 000, Hazen 86 000;

D e  greep van  de W ehrm acht werd n o g  uitgebreid to t enkele n ieuw e soorten  vellen, nl. 
geverfd kon ijn  (voor  het R o d e  K ru is!) en bisam s, in landse vo ssen  en o t te r s .1

f .  P rijzen  voor pelsvellen  en andere voorschriften
D e  prijzenbeschikking vo o r  ruw e pelsvellen van  A pril 1941 b leef n iet lang  van kracht. 

O p 13 A pril 1942 w erden de prijzen vo o r  bepaalde soorten  haze- en  kon ijnevellen  weer  
verlaagd o m  een  betere aanpassing aan  de D u itse  prijzen te verkrijgen, d ie van  D u itse  zijde  
beslist geëist w e r d .2 H et gelukte alleen  deze m aatregel en ige m aanden uit te stellen  o m  ver
liezen  o p  voorraden te voorkom en.

T oen  de ruw e pelsvellen  een  levensbehoefte w erden vo o r  de W ehrm acht, m aar do o r  de  
lage prijzen m eer en  m eer in de zwarte handel g ingen verdwijnen, achtte m en deze aanpassing  
echter uiteraard van  m inder belang en  w as m en p lots bereid hogere prijzen te betalen . D e  
lagere prijzen hadden  er nl. to e  geleid, dat speciaal de betere kw aliteiten  n iet m eer aan de  
m arkt kw am en. D it  verschijnsel w as natuurlijk een  doorn  in  het o o g  van  de W ehrmacht. 
V ooral de beste kw aliteiten  kon ijn en  waren im m ers geschikt v oor  p e lsb ere id in g .3 A a n  het  
begin van  het se izoen  1942-1943 werd daarom  na besprekingen tussen  de R eichsstelle  fü r  
Rauchw aren, de Gruppe L eder  en  het R H L  een  n ieuw e prijsregeling ontw orpen , waarbij 
vo o r  kon ijnevellen  2 extra goede sortim enten tegen hogere prijzen aan de bestaande prijslijst 
w erden toegevoegd . M erkwaardigerw ijze b leek het m ogelijk  deze prijsregeling in  ruim  tw ee  
m aanden in  de Staatscouran t te  krijgen. H et W ehrm achtsbelang  sprak w el m ee! D e  oude  
m ax. prijs bedroeg f  1,35 per stuk, toegevoegd  w erden f  1,85 resp. f  2 ,10  per s t u k .4 O ok  
deze prijzen waren echter on vo ld oen d e o m  de zw arte handel de kop  in  te drukken. Zeker  
40 % van  de vellen  verdw een van de m arkt tegen een prijs van bijv. f  6,— . Juist de betere  
vellen  kregen de D u itsers daardoor n iet te  pakken. V eela l w erden die in  gelegenheids- 
bedrijfjes verwerkt to t han dsch oen en  etc.

g. P ick ers
E en zeer speciaal artikel in  de huiden- en  lederbranche is de van ruw e hu id  vervaardigde  

pieker, een  onderdeel vo o r  w eefgetouw en . M ede door  de sterk afgenom en  bedrijvigheid in  
de textielindustrie w as er aanvankelijk geen schaarste op  dit gebied . In de lo o p  van 1942 werd  
een  distributieregeling wenselijk, daar n iet langer aan  alle aanvragen k o n  w orden  vo ldaan  
w egens de schaarste aan geschikte zw are huiden. V an 13 A pril 1942 a f  kw am  door intrekking  
van  een  dispensatie het artikel pickers in  distributie. A anvragen zouden  alleen  w orden  go ed 
gekeurd bij overlegging van  een  verklaring van  het R ijkstextielbureau o f  het R ijksbureau  
vo o r  W o l en  L om pen. In  M ei w erd m et D u itse  toestem m ing de grootste  pickerfabriek her
opend. Per halfjaar kon den  1 a  2 to n  pickers in  distributie gebracht w o r d e n .5

1 Aantekening betr. telefoongesprek met het O K W  d.d. 6-1-43 in Archief Deutsche Bevollmachtigte
bij RH L. Brief-circulaire d.d. 8-12-42 (nr 248425). Voorraden vossen, bisams en otters moeten  
onmiddellijk aan de N .V . Kaufmann worden opgezonden. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Brief 
Abt. Preisbildung van het Rijkscommissariaat aan Gruppe Leder d.d. 27-11-41 (Archief Gewi 
7-Preise u. S tatistik). Prijsbeschikking nr 10782 d.d. 13-4-42. Ned. Stcrt. van 13-4-42, nr 70.
3 Brief Gruppe Leder aan Abt. Preisbildung d.d. 11-9-42. (Archief Gewi 7-Preise u. Statistik).
4 Prijsvoorschrift d.d. 28-11-42, Ned. Staatscourant van 4-12-42, nr 237. 5 Circulaire mod. 476
d.d. 10-4-42 (C.A.B. RHL-circulaires).



182 1 APRIL 1942—31 MAART 1943

h. Pelterijen
In de lo o p  van  1942 verdeelde het R H L  tw eem aal een  contingent ingevoerde bontvellen , 

nl. een  uit N oorw eg en  en een u it D enem arken . D e ze  verdeling g a f  aanleid ing to t grote  
m eningsverschillen onder de betrokkenen. D e  bontgrossiers w ilden nl. de hu idenhandel en  
de bontw erkers, die in  norm ale tijden eveneens im porteerden, n iet in  het contingent laten  
delen . Bij het N o o rse  contingent, dat einde 1942 w erd verdeeld, lo ste  het R H L  deze zaak  
defin itief in  dier v oege  op , dat alle betrokkenen w erden in g esch a k e ld .1

i. Z w a r te  h a n d el in h u iden  en  ve llen

In het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, dat aanvankelijk huiden geen gewild 
object vormden voor de zwarte handel, gezien de moeilijke verwerking. Voor vellen 
lag de zaak enigszins anders, doch ook hier bestond begin 1941 nog geen aanzienlijke 
zwarte markt.

In 1942 veranderde dit geheel.
Merkwaardigerwijs was het niet in de eerste plaats de toegenomen schaarste, die de 

vorming van een zwarte huidenmarkt bevorderde, maar waren het de Duitsers zelf, die 
door hun uitgebreide inkopen op de zwarte m arkt deze tot bloei brachten. Het is 
hier niet de plaats, uitvoerig de achtergronden van deze zaak te schilderen. Voldoende 
zij, dat reeds in 1940-1941 tal van Duitse instanties, doch vnl. Goering’s V ier ja h res-  
p la n  begonnen met aankopen op de zwarte markt. Deze aankopen namen langzaam 
toe en bereikten een climax toen in Juni 1942 Goering een B e a u ftra g te r  f ü r  S o n d era u f-  
g a b e n  ( O b e r s t  Veltjens) de opdracht gaf, deze zwarte aankopen in West-Europa te 
centraliseren en te systematiseren. Voor honderden millioenen werd in enkele maan
den door de toen in het leven geroepen organisatie opgekocht. In een rapport gaf 
Veltjens als totaal van zijn aankopen in Nederland op:
73 685 000 R.M. waarbij voor 4,7 millioen R.M. aan huiden en leder.

Rekening houdende met de door Veltjens opgegeven prijsverhouding zw art: wit 
van ca. 5 : 1 betekent dit een stille export ter waarde van ca. f  950 000 in vijf maanden 
tijds.2

Inmiddels ging de officiële, door de bezetter bevorderde propagandacampagne 
tegen de zwarte handel rustig door!

Deze houding was niet alleen in hoge mate onoprecht, maar de ontstane situatie 
bracht de contröle-afdelingen der Rijksbureaux tot wanhoop. Vrijwel iedere grote 
smokkelaffaire leidde tot de ontdekking, dat Duitsers aan het werk waren. Bij het on
derzoek begonnen de betrokken Nederlanders te schermen met ’opdracht van de 
W e h rm a c h t de R ü stu n g ,  de S S  etc.’ En vroeg of laat kwam dan een B esch e in ig u n g  
van de een of andere Duitse inkoopcentrale te voorschijn, waardoor inbeslagneming 
en verder onderzoek onmogelijk werden. Het RHL maakte hiervan sterke staaltjes 
mee. Zo nam de marechaussee te Rijen behalve de smokkelwaar f 192 000 in beslag, 
die de chauffeur van een auto met zwart gekocht leder op zak had. De Officier van

1 Gegevens ontleend aan C.A.B. RHL-directie. 2 Cijfers en andere gegevens uit het rapport
van Veltjens d.d. 15-1-43 (Neurenberg-document PS 1765) en andere Neurenberg-documenten 
over dit onderwerp in de verzameling van het R.v.O . (86/88).
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Justitie te ’s Hertogenbosch kreeg echter van Duitse zijde opdracht, alles weer vrij 
te geven.

De opkoopactiviteit in de huiden en ledersector was voornamelijk gericht op schape
en pelsvellen, zoolleder en lederwaren, hoewel ook andere producten werden gekocht. 
Al spoedig bemerkte men bij de afdeling Contröle van het RHL dat de voornaamste 
inkoper een zekere 'K apite in ' Sommer was, die resideerde op het Rokin te Amster
dam. Met zeldzaam cynisme maakte deze Duitser, zoals de meeste van zijn collega’s, 
bij zijn activiteit voornamelijk gebruik van Joodse agenten, die hiertoe s te rn b e fre i t  het 
land afreisden en, door hun angst gedreven, tot uiterst effectief werk kwamen.

Enige malen kwamen controleurs van het RHL partijen op het spoor, die door 
Sommer en zijn agenten waren opgekocht. Niet ten onrechte kreeg deze daardoor de 
indruk dat het RHL hem ’zocht’ en eind Augustus 1942 kwam het tot een grote 
uitbarsting, toen de controleur Pullens van het RHL een zwarte partij lederafval 
bij een pakhuis van Sommer ontdekte. Sommer liet hem bij zich komen en schold 
hem de huid vol, dreigde met reeksen arrestaties, schermde met zijn opperste chef, 
die een ’D u zfre u n d ’ van Goering was en gaf over het RHL kort maar krachtig zijn 
mening: ’Ich  sc h e isse  a u f  d e in  B ü ro , ich  sc h e isse  a u f  d e in en  D ir e k to r l  W en n ’s  m ir  
b e lie b t  so  r o t te  ich  e s  a u s \’ Kortom, het was een voortreffelijke demonstratie van 
fu r o r  teu to n icu s . De oorlog was hiermede openüjk verklaard.1

Inmiddels bestreed het RHL het bureau Sommer niet alleen vanwege de schade 
voor de Nederlandse voorziening, maar vooral wegens het gevaar dat het opleverde 
voor de geregelde gang van zaken in het productieproces. Hoezeer zwarte inkopen 
op grote schaal de m arkt konden ontwrichten, heeft men in Frankrijk kunnen zien, 
waar de ’witte sector’ tenslotte kleiner werd dan de zwarte. Sommer en zijns gelijken 
dreigden het ganse distributiesysteem uit zijn voegen te lichten. Het RHL wendde 
zich nu in de eerste plaats to t de G ru p p e  L e d e r  en het Departement om te trachten 
Sommer klein te krijgen.

Om het verder verloop van deze strijd begrijpelijk te maken moeten wij thans 
eerst iets mededelen over Sommer’s positie.

Zijn inkoopbureau had geen ambtelijke status. Hij handelde onder eigen naam of 
onder die van een geariseerde firma. Zijn instructies kreeg hij van Goering’s reeds ge
noemde D u zfre u n d , O b e r s t  Veltjens van het V ier ja h resp la n , de coördinator van alle 
Duitse inkopen op de zwarte m arkt en ook van de B e a u ftra g te  van het R e ic h sm in is te 
r iu m  f ü r  B ew a ffn u n g  u n d  M u n itio n , Fiebig. Een tot Fiebig’s apparaat behorende 
firma nam het merendeel van de door Sommer gekochte goederen af. Deze inkoop- 
bureaux (naast Sommer werkten er nog enkele andere) stonden geheel los van de 
R ü stu n g s in sp e k tio n , waarmede slechts zijdelings contact werd gehouden.

Nu was er van het begin af, zowel op het hoogste niveau in Berlijn als in Den 
Haag, aanzienlijk verschil van mening over deze wijze van inkopen van de R e ic h s -

1 Gegevens omtrent dit optreden van het R H L uit brief nr 225300 d.d. 1-10-42 aan het Departe
ment met bijlagen en aantekening van dr H. M. Hirschfeld. (C.A.B. A  10/1-4).
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marschall. Zijn lapidaire slagzin Mir liegt daran, dass mehr Ware ins Reich ko m m t1 
werd wel algemeen als richtinggevend aanvaard, maar zijn roofmethodes, die al even 
primitief waren, niet. Zij waren te duur, te onhandig, te inefficiënt, en ontwrichtten, 
zoals gezegd, de kostelijke geleide economie van het Nieuwe Europa. Zo bestonden 
ook in Den Haag bij de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft grote bezwaren tegen dit 
bederven van de markt. Men kon er alleen geen eind aan maken, omdat Goering’s 
positie aan Hitlers hof nu eenmaal te sterk was. Toch bestond vaak de bereidheid, 
voorzover men durfde, mede te werken bij de bestrijding van deze zwarte handel. In 
het geval der zwart gekochte huiden en vellen was dat zeker het geval, daar hier 
een Duits belang direct geschaad werd.

Bij de onderzoekingen van het RHL waren nl. meermalen partijen vellen aange
troffen, die in ernstige mate beschadigd of verbroeid waren door onzorgvuldige be
handeling en daardoor niet meer geschikt waren voor Wehrmacht-pelzen. Desondanks 
werden geen directe maatregelen getroffen, want Goering was een machtig m an! De 
Generalkommissar Fischböck merkte bijv. tegen dr Hirschfeld in een bespreking 
over dit onderwerp op, dat hij niets kon toezeggen, maar dat de betrokken Neder
landers in elk geval niet door hun Duitse opdrachtgevers mochten worden gedekt! ! 2

Tenslotte kwam er toch een regeling to t stand. De Rijkscommissaris bepaalde, 
dat via een nieuw op te richten coördinerende instantie omtrent de bestemming van 
alle aangetroffen zwarte voorraden overleg zou worden gepleegd met de verschillende 
Gruppen van de Abt. Gewerbliche Wirtschaft, zodat nu ook de met de distributie 
van grondstoffen belaste Duitse instanties bij de zwarte transacties een finger in the 
pie kregen.3 In Januari 1943 bracht de Gruppe Leder contact tot stand met de voor dit 
overleg aangewezen Ueberwachungsstelle en het kwam to t een bespreking waarbij 
de heer Verwoerd ook aanwezig mocht zijn. Sommer was er niet en wellicht daardoor 
bleek het mogelijk verstandige taal te spreken met deze moderatores van het roof- 
bedrijf. De heren Verwoerd en von Savigny wisten te bereiken, dat door de Ueber
wachungsstelle werd toegezegd, dat geen huiden en vellen meer zwart zouden worden 
gekocht. Eventuele aanbiedingen zouden worden doorgegeven aan het RHL. Een 
uitzondering werd slechts gemaakt voor ruwe konijnevellen, die de Ueberwachungs
stelle zou blijven kopen, echter tegen normale prijzen. Mochten andere Duitse instan
ties blijven inkopen, dan diende het RHL dit te melden.4 Ook klompen en looistoffen 
zou de Ueberwachungsstelle met rust laten. Om dit resultaat te bereiken had de heer 
Verwoerd uitgebreid moeten uiteenzetten, dat de huiden van zwarte slachtingen in 
het algemeen door het RHL bestreken werden. Met cijfers kon inderdaad worden 
aangetoond, dat er in de eerste drie maanden van 1942 13 000 huiden méér door het 
RHL waren geadministreerd dan er volgens de officiële slachtcijfers geproduceerd

1 Erlass V.P. 135351/5 d.d. 23-10-42. (Archief Gewi-Allg.). 2 Gegevens omtrent dit optreden
van het R H L  uit brief nr 225300 d.d. 1-10-42 aan het Departement met bijlagen en aantekening
van dr H. M. Hirschfeld. (C.A.B. A  10/1-4). 3 Anordnung van de Rijkscommissaris d.d. 
16-12-42. (Neur.doc. PS-1767). 4 Brief d.d. 12-2-43 van de Ueberwachungsstelle aan de D. Be-
vollm. beim RH L, waarin de bijeenkomst van 15-1-43 wordt bevestigd. (C.A.B. RH L-docum en
tatie, map 141).
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konden zijn. In het tweede en derde kwartaal, toen de Duitse inkopen op grotere 
schaal waren begonnen, was er een negatief verschil opgetreden.1 Dat hiermee echter 
nog niet alle ergernissen van de baan waren en met name bij leder nog grote moeilijk
heden voor de deur stonden, zullen wij in § 6-c zien.

Hoe groot was de schade, inmiddels door de Duitse inkopen aan de Nederlandse 
voorziening toegebracht?

Het is niet mogelijk, exacte cijfers te geven. Men krijgt een indruk uit de teruggang 
in de geadministreerde aanval in het 2e kwartaal, die zou kunnen wijzen op 5 % 
van de aanval van runderhuiden of ca. 500 ton. In werkelijkheid zal het niet veel meer 
geweest zijn. Een firma in Culemborg verzond in de maanden Juni-September 1942 
256 ton huiden naar Duitsland voor deze actie. Dit was een van de centrale punten, 
welker aantal niet groot was.

T.a.v. pelsvellen was, mede door de slechte prijzen en de mogelijkheid to t verwer
king hier te lande, de zwarte handel van veel groter belang. Hier liep ook een belang
rijk aantal niet-Duitse transacties. Zeker enkele tientallen procenten van de pro
ductie gingen ’in het zwart’ en de afdeling contröle van het RHL was het gehele jaar 
1942 voortdurend bezig met de opsporing van talrijke smokkelzaken op dit gebied. 
Overigens ontdekte men daarbij ook weer een aantal Duitse affaires. Van 11 tot 
17 December 1942 werd bijv. 30 ton ruwe vellen afgezonden naar een firma in W ar
schau op last van het Ostministerium? Overigens moet worden opgemerkt, dat deze 
export van vellen geen rechtstreeks nadeel voor de Nederlandse bevolking betekende, 
doch slechts voor de pelsbereidingsindustrie, omdat ingeleverde vellen toch alle 
werden geëxporteerd.

De in de richting van de chaos drijvende krachten bij de bezetter hadden dus 
slechts weinig schade kunnen toebrengen en anders dan in Frankrijk, waar de zwarte 
huidenopkopers in bepaalde delen van het bezette gebied in 1942 méér binnenhaalden, 
dan de distributie-organen, bleef het RHL meester van het terrein.3

Vrij spoedig na deze overeenkomst inzake huiden en vellen nl. in April-Mei 1943 
werden de georganiseerde zwarte inkopen der Duitsers geheel stilgelegd. Goering’s 
ster was dalende en ook in Berlijn hadden de voorstanders van een geordende eco
nomie het pleit gewonnen.

§ 5. DE LEDERINDUSTRIE

a. A lgem ene toestan d
D e  gehele situatie in  de lederindustrie w erd in  1942-1943 beheerst do o r  h et gebrek aan  

loo isto ffen , dat in de laatste m aanden van  1942 een clim ax bereikte. D e  voornaam ste m oeilijk 
h eid  der fabrikanten w as dan o o k  deze, h o e  m et de geringe hoeveelheden  plantaardige  
extracten toch  n o g  een stuk leder van  redelijke kw aliteit geproduceerd k o n  w orden. O ndanks 
onverm ijdelijke qualiteitsverliezen slaagden de m eest zorgvu ld ige en  vindingrijke looiers

1 N ota  R H L aan D. Bevollm. d.d. 23-2-43. (Archief D. Bevollm. corr. RH L). 2 Controle
rapport in C.A.B. RHL-docum entatie, map 141. 3 Cahiers d'H istoire de la Guerre, Paris, Mai
1950. ’Le Marché noir Allemand en France.’
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hier n o g  vrij goed  in, geholpen  d o o r  de voorlich ting  van  het R ijksproefstation , de V akgroep  
en  de technische controleurs van  het R H L . D e  m oeilijkheden bij de loo isto fvoorz ien in g  
werden echter d o o r  de fabrikanten gew oon lijk  n iet zo  ernstig  opgenom en. Zij zagen im m ers 
h u n  voordeel in een  verlengde loo id uu r, daar zij o p  d ie w ijze hun  huiden kon den  vasthouden .

T egen h et e in de van  het jaar kw am  er een  tw eede m oeilijkheid  bij, to en  de bezetter o o k  
aan de lederindustrie arbeidskrachten w ilde onttrekken vo o r  D u itslan d .

D e  bezetting der industrie b le e f ongeveer gelijk, de fabrieken waren vrijwel volbezet. 
D e  capaciteit der bedrijven, de basis v o o r  h et toew ijzingssysteem  van het R H L , werd in  
het voorjaar van 1942 opn ieu w  opgenom en.

b. Looivoorschriften
Juist aan het begin  van  het 6e K riegshalbjahr  bleek het noodzakelijk , het percentage te 

gebruiken plantaardige loo isto ffen  opn ieuw  te verlagen, n u  to t 50% . V an 1 A pril 1942 a f  
gold  thans het v o o rsch r ift:1

Plantaardig Synthetisch Cell.-extract
Z o o lle d e r ........................................................ 50% 25% 25%
R andenleder................................................... 75% 25%
Drijfriem, technisch en tuigleder. . . 75% 25%
Zwaar o v er led er .......................................... 50% 50%

Z oals wij reeds in  § 3 zagen , w erden in  de lo o p  van  de zom er zo  w einig  plantaardige  
extracten  aangevoerd en  zovéél korte  lo o isto ffen  (ruwe va lonea), dat handhaving van  de  
norm ale lo o im eth od e n iet langer m ogelijk b leek . In  Septem ber 1942 pleegde het R H L  m et 
de V akgroep overleg over een lo o im eth od e, die h et m ogelijk  zo u  m aken toch  door  te werken. 
M en g ing  er hierbij van  u it, dat allereerst de productie van  drijfriem- en tuigleder -  on m is
baar vo o r  het op  gang hou den  van  de gehele industrie en  de land bouw  -  veilig  gesteld m oest 
w orden. V an  de aanw ezige o f  reeds gekochte voorraden:

Eikenschors . . . 1 4 0 1. Valonea- en fichtenextract . . . 255 1.
Valonea (kort) . . 3 0 0 1. Synthetisch e x t r a c t .......................  292 1.
Fichtenschors . . 2 0 1. C ellu lose-extract.................................1 8 0 1.

Kastanje en eiken-extract. . . .  70 t.

w erden derhalve gereserveerd 38 ton  eikenschors, 126 to n  plantaardige extracten en 48 ton  
synthetische extracten , w aarm ede de productie van  deze v ita le  ledersoorten  een jaar zou  
ku nn en  w orden voortgezet. V ervolgens w erd besloten , de extractfabriek te  D o n g en  op  zijn  
m axim ale  capaciteit van 40 ton  va lonea-extract per m aand te  laten  werken, w aarna vo o r  
en ige m aanden de zoollederindustrie n o g  geholpen  k o n  w orden  door  w ederom  gedeeltelijk  
over te gaan  o p  het gebruik van  gem alen  schors en  dop pen  vo lgen s de oud e instroo im eth ode.

H oew el het m issch ien  n iet abso lu ut nood zak elijk  w as gew eest, reeds in  de herfst o p  deze  
m eth ode over te gaan, w erkte h et R H L  m et graagte in  deze richting. M en koesterde zelfs de 
illusie, bij een  in  1943 verw achte invasie  de hu idenproductie van  een  h a lfja a r  veilig  in  de  
laven  te hebben . In  de eerste p laats z o u  de export naar D u itslan d  getroffen worden.

D e  m axim ale loo id uu r w erd bepaald  op  zes m aanden , w aarvan drie m aanden instrooiin g  
in  ku ipen. R ekenende m et een  inw erking van  1000 ton  per m aand en  een  m inim aal lo o is to f-  
gebruik  van  25 un. per 100 k g  vers gew icht kw am  m en dan to t het vo lgen de voorschrift en  
m aandelijks verbruik:

i 3 0 1. valoneadoppen  
20% strooimengsel • 17 t. eikenschors 

( 3 t. fichtenschors

1 Gegevens uit R. M ichel, H et R H L 1940-1943.
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30% plantaardige extracten

25% synthetische extracten 
25% cellulose extracten

\ 50 t. fichtenextract 
/ 25 t. valoneaextract

62.5 t.
62.5 t.

N a  overleg m et enkele  loo iers, die deze m eth ode uitvoerbaar achtten , werd het nieuw e  
voorschrift per 8 O ctober in g e v o e r d .1 H et R H L  had  de benod igde korte  loo isto ffen  in 
m iddels naar de fabrieken gedirigeerd. In N ovem b er m oest echter opn ieu w  van m eth ode  
veranderd w orden. D o o r  h et u itb lijven van  nieuw e im porten  w as h et fichtenextract nu  
to taa l op . V on Savigny suggereerde geheel op  k u ip lo o iin g  over te gaan. D it  w erd echter  
aan  N ederlandse zijde zow el zeer onw enselijk  als onm ogelijk  geacht. D o o r  het gedeeltelijk  
overgaan o p  k u ip loo iin g  w as reeds een  producdevacuum  van  drie m aanden ontstaan , een  
algehele overgang op  een  loo id uu r van m instens tw a a lf m aanden zou  een  u itval van acht 
a tien m aanden lederproductie ten  gevo lge  hebben , w aardoor de distributie vrijw el stil zo u  
kom en  te  liggen. B ovendien  zouden  vo o r  het lo o ie n  van de jaarproductie hu iden  van  ca.
12 000 ton  8000 kuipen n od ig  zijn, die n iet aanw ezig  waren. D aarom  werd door  R H L  en  
V akgroep besloten het gat van  5 0 1. extract van  m aand to t m aand zo  goed  m ogelijk  te  stoppen  
m et n o g  beschikbare voorraden , in  de h o o p  dat er n o g  ééns n ieuw e leveranties zouden  
kom en . 2 In  N ovem ber werd in  p laats van  fichtenextract, valonea-extract toegew ezen , voor  
D ecem ber dacht m en aanvankelijk aan een  verhoging van  het percentage korte  loo istoffen , 
m aar b eslo o t tenslotte, o m  het loo ip roces n iet opn ieu w  te vertragen, to t h e t vo lgen de vo o r
schrift vo o r  zoo lleder, dat per 1 D ecem ber werd in g e v o er d :3

20% strooimengsel;
20% plant, extracten (fichten/valonea/kastanje);
20% synthetische extracten (trifol);
20% synthetische verv. looistoffen (taniganen);
20% cellulose-extracten.

D it  b leef to t  31 M aart gehandhaafd . D o o r  verschillen in  de voorraden , m ethodes e.d . 
w erd h et voorschrift uiteraard door  iedere fabriek iets anders u itgevoerd. A ls geheel b leek  
het in stroo ien  echter zeer uitvoerbaar en  k o n  de m anoeuvre als een  succes w orden  beschouw d, 
hoew el door  het uitblijven der invasie de export van  leder uiteindelijk  to ch  grotendeels 
plaats vond . D e  R eichsstelle , die het treuzelen in N ederlan d  b egon  te doorgronden , liet reeds  
in  Januari 1943 een  e inde m aken aan  de tijdrovende instroo iin g , ondanks de protesten  van  
het R H L , w elks deskundige allerlei argum enten naar voren  bracht om  de zaak m aar inge
w ikkeld  te d oen  schijnen.

In M ei 1942 w erd het in  O ctober 1940 verplicht gestelde m eeloo ien  der kop pen  ver
boden . D e  k op p en  m oesten  ter beschikking van  het R H L  w orden  gehoud en , dat ze  naar  
bedrijven der N eg a tiv -lis te  dirigeerde voor  het u itputten  der n o g  in  de laven aanw ezige lo o i
stoffen. H et geproduceerde leder w erd voornam elijk  vo o r  hakken  b e s te m d .4

In  het 6e K riegshalbjahr  bedroeg de inw erking van  runderhuiden 7300 to n  zoutgew icht, 
de lederproductie eveneens rond 7300 ton , w aarvan 85%  zoolleder, 5%  sem ichroom  vet
leder, 4%  rund- en prentbox, 1%  chroom vetleder, 2£%  drijfriem leder, 1%  tuigleder.

1 Verslag bespreking van afdelingschefs op het R H L d.d. 26-9-42. (C.A.B. R H L 1338). Voorts
R. Michel t.a.p. 2 Verslag bespreking afdelingschefs met de voorzitter van de Vakgroep te
Rijen d.d. 19-10-42. (C.A.B. R H L 1338). 3 Verslag bespreking tussen RH L, Gruppe Leder en
Vakgroep d.d. 1-12-42. (C.A.B. R H L 1338). 4 Verslag bespreking R H L -Reichsstelle  d.d. 25-1-43. 
(C.A.B. R H L 3021). Circ. model 512 d.d. 11-5-42. (C.A.B. RHL-circulaires).

c. C ijfers
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ln  h et 7e K riegshalbjahr  lu idden  deze cijfers:

inw erking 6770 ton, lederproductie 5526 to n  (door  de in stroo iin g  nam  de hoeveelheid  
leder in  bew erking sterk toe), a ls v o lg t verdeeld: 85%  zoolleder, 5%  vetleder, 4%  rundbox, 
4%  drijfriem leder, l \ %  tuigleder.

V o o r  overleder w aren de cijfers de volgende:

6e Kriegshalbjahr 7e Kriegshalbjahr
B o x c a lf ............................ 3 144 000 v.vt. 4 310 000 v.vt.
Voeringleder..................  900 000 v.vt. 810 000 v.vt.
Veiligheidsleder . .  . . 171 000 v.vt. 242 000 v.vt.
Gasmeterleder . . . .  156 000 v.vt. 84 000 v.vt.
Paardenleder................... 300 000 v.vt. 400 000 v.vt.
D i v e r s e n .......................  100 000 v.vt. 40 000 v.vt.

D e  productie van lakleder w erd na een  D u itse  k lacht over deze luxe geheel s t ilg e le g d .1

§ 6 LEDER

a. Verbruik
H oew el door  gebrek aan  zoolleder m eerm alen k leine stagnaties on tstond en  in  leder- 

toew ijzingen  aan de handel, gelukte h et toch  in  h et 6e en  7e Kriegshalbjahr de zoolleder- 
distributie vo o r  reparatiedoeleinden o p  een behoorlijk  peil (ruim  60% ) te houden . Pas in  
N ovem b er b leek  h et n iet m ogelijk , dit percentage te handhaven . D o o r  toew ijzing van  buna- 
zo o lp la a t k o n  toen  echter het effectieve totaal weer bereikt worden. V oor  deze m aand be
droeg de toewijzing:

croupons buna zoolplaat halzen liezen totaal
101 750 38 300 65 600 18 100 223 750 kg

O ok  daarna kw am  geregeld een (gew oonlijk  lager) percentage buna in  de toew ijzing voor. 
D e  verdeelcijfers vo o r  zoo lleder bedroegen over het jaar 1942 (in tonnen  led er ):1

Ned. schoenopdrachten Duitse schoenopdrachten Reparatieleder 
936 ton 826 ton 2 302 ton

D e  overlederpositie g a f vrijwel geen  zorgen , gezien  de grote productie van boxcalf.

D e  verdeelcijfers waren hier:

N ed. schoenopdrachten Duitse schoenopdrachten Diversen
6e Khj. . . 610 000 v.vt. 832 000 v.vt. 670 000 v.vt.
7e Khj. . . 1 910 000 v.vt. 1 200 000 v.vt. 800 000 v.vt.

b. D u itse  aankopen
In  § 2 zagen wij, dat de irreële Planung  voor  h et 6e K riegshalbjahr  een  p o st van 2700 to n  zt. 

voor  te exporteren zoolleder  bevatte, hoew el u it het 5e K riegshalbjahr  n o g  m eer dan 1000 ton  
zt. achterstallig w as. In  de m aanden  A p ril-O ctob er  1942 w erd ju ist de theoretische hoeveel
heid  uit dit p lan bereikt, zo d at het 7e Kriegshalbjahr  w eer m et een  achterstand van 1000 ton  
zt. begon. N ieu w e export werd slechts in  geringe m ate (200 ton ) geëist, m aar door  de grote  
achterstand in  de lederproductie, d ie in  de w inter on tstond , w erd slechts de helft der export-

1 D e cijfers voor overige ledersoorten zijn niet geheel exact, daar inwerking en productie maximaal 
ca. 10% uiteenliepen. A lle cijfers ontleend aan maandverslagen RH L o f  afrekeningen 6e en 7e Khj.
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verplichting geëffectueerd. T otaa l bedroegen  de exporten  in  een  geheel jaar: 3500 to n  zt. o f  
2100 to n  leder. D e  kalfslederexport in  het 6e en  7e K riegshalbjahr  w as n iet zeer belangrijk, 
w anneer m en afziet van  de grote  posten  a fk o m stig  van  het exportprogram m a vo o r  het 
5e K riegshalbjahr, d ie pas in  A p ril-Ju n i 1942 w erden geëffectueerd. (Z ie H oofd stu k  IX .) 
In  het 7e K riegshalbjahr  werd n o g  eens 400 000 v.vt. geëxporteerd.

c. Duitse zwarte handel en andere moeilijkheden met de bezetter
In de vorige paragraaf werd uitvoerig het Duitse inkoop-apparaat voor de zwarte 

m arkt beschreven en reeds meegedeeld dat ’Kapitan’ Sommer zich ook bezig hield met 
het opkopen van leder. Controleurs van het RHL, die hiervoor soms nachtenlang 
op pad waren ontdekten in samenwerking met de marechaussee in Brabant, dat 
hiervoor een hele inkooporganisatie was opgebouwd.1 In de Langstraat had men o.a. 
een stilliggende fabriek gehuurd, die als opslagplaats dienst deed en enkele mensen 
van het vak hadden zich laten vinden als onder-inkopers. De inkoop ging in het 
algemeen bij kleine en heel kleine partijtjes, gekocht van talrijke fabrieken en fabriek
jes of van arbeiders, die kruimeldiefstallen pleegden bij hun patroon en dan met een 
partijtje van een kilo of vijf kwamen aandragen. Toch kreeg men op deze wijze tien
tallen tonnen bijeen en de Nederlandse instanties stonden machteloos tegen de over
treders, behalve in het sporadische geval, dat een fabrikant bij verkoop betrapt kon 
worden.

Toen eindelijk in Januari 1943 een overeenkomst werd getroffen met de Duitse 
Ueberwachungsstelle werd ook omtrent Leder een afspraak gemaakt. De Duitse in
kopers zouden zich voortaan beperken to t het aankopen van in de handel aangeboden 
partijen en niet meer de fabrieken afreizen en daarmee de looiers in verleiding en de 
distributie in gevaar brengen.2

De moeilijkheden waren hiermee echter voor het RHL de wereld niet uit. Juist 
twee dagen voor deze afspraak gemaakt werd, had een andere Duitse roofgroep, de 
zg. Lagerhausaktion, die to t taak had in alle vemen en pakhuizen rond te snuffelen 
naar eventueel verborgen voorraden, beslag gelegd op een partij van 123 ton zoolleder, 
opgeslagen bij een veem te Amsterdam, die deel uitmaakte van de buffervoorraad 
van het RHL, een voorraad, die sedert de vorige winter werd aangehouden voor het 
geval van een mogelijke verbreking van de verbinding van het Noorden met de Bra
bantse lederindustrie door vorst of oorlogshandelingen. In de winter 1941-1942 
had de langdurige vorst de lederdistributie nl. sterk vertraagd, waardoor hier en daar 
tekorten waren opgetreden.

Ondanks veel moeite gelukte het niet, de partij los te krijgen, hoewel zij behoorlijk 
geadministreerd was. De Duitse inkopers grepen deze gelegenheid blijkbaar aan om 
zich te wreken. Toen nl. na enige vergeefse démarches de heer Verwoerd naar Den 
Haag werd geroepen om deze zaak te bespreken met Direktor Brocke, het hoofd

1 Een uitvoerig proces-verbaal tegen enkele tientallen betrokkenen is na de oorlog opgemaakt
door de Politieke Politie te Tilburg. (Copieën in Archief Sommer, R .v.O .). 2 Brief d.d. 12-2-43 
van de Ueberwachungsstelle aan de D. Bevollm. beim RH L, waarin de bijeenkomst van 15-1-43 
wordt bevestigd. (C.A.B. R H L documentatie, map 141).
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der Abt. Gewerbliche Wirtschaft, trof hij daar behalve Schleicher, de chef van de 
Lagerhausaktion, ook weer een vertegenwoordiger van de Ueberwachungsstelle aan. 
Er ontstond een fel debat waarin over en weer scherpe verwijten werden gedaan. 
Van Duitse zijde werd beweerd, dat het RHL de zaak niet in de hand had en dat men 
waggonweise leder kon kopen op de zwarte markt. Daartegenover verweet de heer 
Verwoerd de Duitsers, dat zij de zwarte handel aanmoedigden door inkopers, voor
zien van Berechtigungsscheine van Bewaffnung und Munition etc., op pad te sturen, 
waarvoor de fabrikanten wel moesten bezwijken. Tenslotte won de heer Verwoerd 
het spel door een fraaie krijgslist. Hij wendde zich tot Direktor Brocke en zeide, dat 
deze als man van de practijk zou begrijpen, dat men met een distributiesysteem niet 
alles kan ’vangen’ wegens rendementsverschillen etc. Brocke bevestigde dit, waarop 
de heer Verwoerd hem vroeg, hoe hoog hij het ongrijpbare percentage zou schatten, 
10 % of 5 %. Brocke koos 5 %, waarop de heer Verwoerd de heren van de Ueber- 
wachungsstelle voor rekende, dat bij een jaarproductie van 8000 ton dit ongeveer 400 ton 
leder of 500000 paar schoenen betekende. Hij nodigde de heren vriendelijk uit, wel 
te willen aantonen, dat zij deze hoeveelheid al hadden gekocht. De heer Verwoerd wist 
inmiddels uit ondershandse bronnen, dat de Duitse heren niet meer dan 275 ton hadden 
kunnen kopen. Er klonk dan ook een groot protest: men kon toch niet tegenover een 
Nederlander verantwoording afleggen! Tenslotte werd besloten, dat Direktor Brocke 
als scheidsrechter op zou treden. Hij verwijderde zich een ogenblik met de aanklagers 
en kwam daarna weer binnen met de woorden: Herr Verwoerd, Sie sind vollkommen 
rehabilitiert, das Leder wird freigegeben. De heer Verwoerd trok als overwinnaar af, 
maar moest enige dagen later van de Bevollmachtigte Mink, die met een rood hoofd 
zijn kamer binnenkwam, horen, dat men nog eens had nagepraat en dat slechts de 
helft kon worden vrijgegeven. Mink kreeg daarop een fikse uitbarsting te horen, die 
besloten werd met '100 % of niets, maar dan blijf ik hier niet als directeur.’ De uit
barsting was zo hevig, dat de naaste medewerkers van de heer Verwoerd voor arres
tatie vreesden. M aar de heer Verwoerd had de mentaliteit der Duitsers goed geschat. 
De andere helft van de partij werd reeds de volgende dag vrijgegeven.1

§ 7. DE SCHOENINDUSTRIE

a. A lgem ene toestan d  produ ctie
D e  productie van  schoeisel vo o r  N ederlands gebruik to o n d e  in  de lo o p  van  1942 een  

zeer afw isselend beeld . D o o r  de geringe hoeveelheid  leder, d ie o p  de begroting vo o r  het 
5e K riegshalbjahr v o o r  N ederlandse doeleinden w as gereserveerd, werd de productie in  het 
voorjaar zeer gedrukt. Eerst in  Juni werd de gelegenheid gegeven to t het aanm aken van  
enige honderdduizenden ’bon  I B ’-schoenen  m et houten  zo o l om  de ergste n o o d  te len igen .2

1 Mededelingen van de heren L. F. Verwoerd en J. G. Hilhorst aan de schrijver. Brieven d.d. 8-3 
resp. 10-3-42 van de Abt. Gewerbliche Wirtschaft aan het RH L, waarin telkens 61,5 ton wordt 
vrijgegeven en voorts gerefereerd aan een bespreking van 4-3-42. (Archief D. Bevollm. RHL).
2 Circulaire R H L m odel 498 d.d. 1-6-42 (C.A.B. RHL-circulaires). D e  productie van dit I B- 
schoeisel geschiedde geheel buiten de officiële Planung om (zie p. 169). Het R H L had dan ook  
grote m oeite dit eigen initiatief bij de Duitsers te rechtvaardigen. Uiteindelijk gelukte dit zonder 
schade voor de verdere voorziening. Derhalve een succes voor het R H L en de bevolking!
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T egelijkertijd werd (zie o o k  § 8) een  afzonderlijke categorie ’beroepsschoenen’ ingesteld , 
w aarvan ca. 30 000 stuks per m aand w erden aangem aakt.

Inm iddels w as, d oordat van  N ovem b er 1941 a f  geen lederen schoeisel vo o r  volw assenen  
w as geproduceerd en  zelfs de productie van  kinderschoeisel na 1 M ei 1942 beperkt werd  
to t  50 000 paar per m aand , een  w an hop ige behoefte  aan  schoeisel ontstaan. H et R H L  
trachtte de D u itse  autoriteiten  er van  te overtuigen dat verbetering van  de toestand  dringend  
nood zak elijk  w as. D it  gelukte o o k  to t op  zekere hoogte . Bij vergelijking m et de D u itse  
A n sa tze  (norm en) vo o r  schoendistributie b leek N ederlan d  nl. aanzienlijk tekort te kom en. 
D e z e  norm en waren:

Kinderen 1-12 jaar . . . 16,7 bons per 100 inwoners per maand;

Kinderen 13-15 jaar . . . 4,7 bons per 100 inwoners per maand;

V olw assenen............................2 bons per 100 inwoners per maand.

V oor N ederland  zo u  dit e en  distributie van  650 000 paar schoenen  per m aand betekenen, 
die zelfs als m en de huispantoffels m ee ging tellen , sinds tw ee jaren niet gehaald  w a s .1 V er
w acht m oest echter w orden, dat deze norm en o o k  in  D u itslan d  n o g  zou d en  w orden  verlaagd. 
Inm iddels droeg toch  het constateren van deze discrepantie bij to t de begin  Septem ber  
genom en beslissing: er m ochten  d oor de fabrikanten to t 15 O ctober schoenen , voornam elijk  
kinderschoeisel, op  voorraad geproduceerd w orden  o m  de w inter m et een  flinke distributie  
ineens te kunnen  ingaan . 2 O ok  w erd in  O ctober en  N ovem b er weer en ige productie van  
schoeisel vo o r  vo lw assen en  toegestaan . D o o r  het gebrek aan  zoolleder in  D ecem ber m oest 
deze productie tijdelijk stilgelegd w orden  o m  in Januari alleen  t.a .v . herenschoenen weer  
in  beperkte m ate te  w orden  to e g e s ta a n .3 D o o r  a l deze w ijzigingen on tsto n d  het volgen de  
zeer gevarieerde beeld van  door  het R H L  uitgereikte bew erkingsvergunningen vo o r  schoenen  
in  1942-1943:

Kinder-, 
jongens- en 

meisj esschoenen
Herenschoenen Dam esschoenen Bon  

I B schoenen
Beroeps-
schoenen

April 157 000
Mei 50 000 — — — —

Juni 22 500 — — 330 000 46 500
Juli 22 500 — — 115 000 43 500
Augustus 22 500 — — 35 000 43 500
Sept. 22 500 — — 30 000 43 500
Oct. 640 900 119 000 117 900 — 27 000
N ov. 225 000 45 000 30 000 — 27 000
Dec. 194 000 — — — 21 175
Jan. 261 000 42 000 — — 41 000
Febr. 261 000 42 000 — — 29 000
Maart 261 000 42 000 — — 28 000

Totaal 2 246 900 290 000 147 000 510 000 340 175

1 Verslag bespreking RH L-G ruppe Leder  op 24-8-42 (C.A.B. R H L  1340). 2 Ongenummerde
circulaire R H L  d.d. 18-9-42 aan een aantal schoenfabrikanten. (C.A.B. RHL-circulaires).
3 Circulaires R H L m odel 550 d.d. 9-12-42 en model 556 d.d. 31-12-42 (C.A.B. RHL-circulaires).
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W erkschoenen M ijnschoenen
Werk

schoenen I-A
Werk

schoenen I-B
Overheids

diensten

April 32 000 6 000 _, _ 5 000
Mei 25 000 6 000 — —• 500
Juni 7 720 6 000 — — 500
Juli 7 720 6 030 ■— — ?
Aug. 7 720 6 030 — — 1 500
Sept. 7 720 6 030 — — 2 000
Oct. 13 220 6 030 — — 1 250
Nov. — 6 000 8 250 8 000 1 250
Dec. —. 6 400 10 150 — 1 250
Jan. — — 13 500 — 1 250
Febr. —. — 19 000 — 1 250
Maart — 6 4 1 0 17 000 — 1 250

Totaal 101 100 60 930 67 900 8 000 15 000

Totaal-generaal: 3 787 000 paar.

V oor leerloos schoeisel w as het program m a m inder aan  w ijzigingen onderhevig en  b leef  
het vrijw el h e t gehele jaar gehandhaafd  o p  (alles per m aand): 200 000 paar hu ispantoffels, 
90  000  paar kinderkaplaarsjes en  gym nastiekschoenen , 6000 paar rubberw erkschoenen en  
95 000 paar overig leerloos schoeisel o f  in  to taa l ca. 2  345 000 p a a r .1

D e  realisatie van  deze productieprogram m a’s bedroeg vrijw el .100% . H et zo u  echter  
onju ist zijn te m enen, dat alles o o k  precies werd gem aakt in  de m aand van  afgifte der ver
gunning. D e  productie w as uiteraard afhankelijk  van  allerlei om standigheden  en  daardoor  
niet volstrek t regelm atig. M et nam e in de productie van  m ijn- en  w erkschoeisel on tston d  
in  de winter noga l vertraging.

b. P roductiebeperking, productievoorschriften  e tc.
D e  in  1941 do o r  het R H L  ingevoerde regeling v o o r  het u itgeven van  bew erkingsver

gunningen, nl. de b inding aan  de bestelform ulieren der w inkeliers en  grossiers m et de daarbij 
gevoegd e bons, zo d a t de productie der fabrieken grotendeels door  de afnem ers werd bepaald , 
b leef d it jaar in  stand. D o o rd a t de productie echter geenszins gelijke tred h ield  m et de bon- 
uitgifte, k o n  onm ogelijk  op  iedere uitgegeven b on  een  n ieuw  paar schoenen  bij de fabrikant 
besteld w orden. H et grootste  deel der gedistribueerde schoenen  m oest u it de w inkelvoorraden  
kom en. H et R H L  paste  daarom  van  1942 a f  een  ingew ikkeld  en  steeds w isselend systeem  
van waardering der teruglopende bon s toe . In  Januari w as de bestelw aarde van bons voor  
volw assen en  gebracht op  1/3, in  A pril werd dit o o k  v oor  k inderschoenen ingevoerd. 2 V oor  
iedere drie paar gedistribueerde schoenen  werd nu  dus slechts een  paar aangem aakt.

O ok  in  de bem oeiingen  van  het R H L  m et de productie van  nieuw e soorten  schoenen  
werd niets gew ijzigd: inzending van m odellen  b leef verplicht.

In  de voorzom er van  1942 w erd een  n ieuw  schoentype vo o r  productie vrijgegeven, de  
zg . 1-B schoen. V olgens het voorschrift van  h et R H L  m oest d it een  schoen  zijn m et lederen  
draagzool en halve h ou ten  lo o p z o o i. D e  productie van  deze schoenen  w erd begonnen  o m  
ondanks het gebrek aan zoolleder toch  een  aantal in  de zom er behoorlijk  bruikbare w andel
schoen en  te distribueren. O ok  w erkschoenen 1-B w erden geproduceerd m et bovenw erk van

1 Alle cijfers uit de maandverslagen van het RH L. 2 Circulaire RH L model 480 d.d. 29-4-42
(C.A.B. RHL-circulaires).



DE SCHOENINDUSTRIE 193

grauw  overleder, vetleder o f  zware rund box en  hele h ou ten  zo o l. D e  productie hiervan b leef  
echter zeer beperkt. V o o r  k inderschoenen 1-B beneden m aat 28 w erd geen  verw erking van  
rundleder toegestaan , in  de m aten  28 /35 slechts sportbox. 1

E en bijzondere m aatregel, in  opdracht van  de Gruppe Leder ingevoerd, w as hét verbod
d.d. 26 A u gustu s 1942 te w erken vo lgen s het k la m m ern aad systeem .2

c. Duitse opdrachten
A an  h et e inde van  het 5e Kriegshalbjahr bestond (z ie  H o o fd stu k  IX , § 9-c) een  enorm e  

achterstand bij de u itvoering van  de verschillende in  N ederlan d  geplaatste opdrachten. V an  
de in  het 5e Kriegshalbjahr nieuw  verstrekte opdrachten in  w erk-, beroeps- en  kinderschoenen  
van  totaa l 1,1 m illioen  paar w as n o g  vrijw el niets gereed. D eson d an k s w erden in  de irreële  
Planung v o o r  h et 6e Kriegshalbjahr opn ieu w  grote schoenorders opgenom en , zo d a t in  d e  
zom er van  1942 een  tota le  hoeveelheid  orders was ontstaan , die n o g  in  geen  drie Halbjahre 
w as uit te  voeren. O ver de specificatie der n ieuw e orders w erd en ige tijd getw ijfeld, tenslotte  
w erden zij bepaald  o p  de vo lgen de teilverlagerte opdrachten vo o r  vier grote D u itse  sch oen 
fabrieken:

396 000 paar kinderlaarsjes (maten 27/36);
840 000 paar Frauenstrassenschuhe en eventueel nog  
300 000 paar Mannerarbeitsschuhe.

D aarnaast w erden vollverlagert en  niet door, d och  slechts m et toestem m ing van het R H L  
ondergebracht:

267 000 paar pantoffels;
290 000 paar sandalen;
534 000 paar kameelharen pantoffels;
103 000 paar rubberoverschoenen;
132 000 paar gymnastiekschoenen.

Bij de besprekingen om trent de teilverlagerte opdrachten werd uitdrukkelijk overeen
gekom en, dat de hulpstoffen  en  fournituren d o o r  D u itslan d  m oesten  w orden  geleverd. Z o  
w erden in  het contract betreffende de orders u it het 5e Kriegshalbjahr, dat pas in  A pril 1942 
to t stand kw am , uitdrukkelijk de ca. 30 soorten  fournituren en  hulpstoffen  genoem d m et de 
hoeveelheden  die D u itslan d  hiervan z o u  leveren, terwijl geen  leveringsterm ijn werd vast
gesteld. D e  aflevering zo u  afhankelijk  zijn van het aankom en d oor zendingen uit D u itslan d  
en  van de lederproductie in  N e d e r la n d .3

Bij de besprekingen om trent d e  orders vo o r  het 6e Kriegshalbjahr een  m aand later werd  
dit n o g  nader gepreciseerd. A flevering zo u  slechts geschieden als de hulpstoffen  geleverd  
waren. E en voorsch ot op  deze leveranties door  N ederlan d  zo u  alleen dan  m ogelijk  zijn als 
de D u itse  m aterialen reeds waren afgezonden  o f  ingeval de N ederlan dse behoefte  v oor  m eer  
dan zes m aanden gedekt was. O ver het eventueel verlenen van zu lk  een  voorsch ot zo u  steeds 
w orden beslist door  een  C om m issie bestaande u it de heren v o n  Savigny, V erw oerd en  R am ing  
(voorzitter  van  de V akgroep S ch o en in d u strie).4 E en voorraadpositie  v oor  m eer dan  zes 
m aanden w as echter een  vrijwel ondenkbare luxe gew orden.

1 Circulaire R H L  model 498 d.d. 1-6-42. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire R H L model
526 d.d. 26-8-42. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Contract en resumé der besprekingen in C.A.B.
RHL-directie. 4 P rotokoll bespreking d.d. 28-5-42 van de bespreking tussen de Gruppe Leder,
het RH L, de Vakgroepen en vertegenwoordigers van de verlagernde Firma’s. (Archief Gewi 
7-Deutsche Auftrage.
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A a n  het einde van  het 6e Kriegshalbjahr w as de situatie als volgt:

Opdracht Afgeleverd 
V le Khj. Restant

IVe Khj. 1 200 000 p. Frauenstrassenschuhe . . 165 000 p. 15 000 p.
Ve Khj. 450 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . 243 000 p. 207 000 p.

128 000 p. Frauenberufsschuhe . . . 73 000 p. 55 000 p.
580 000 p. Kinderschoenen . . . . 410 000 p. 135 000 p.

V le Khj. 396 000 p. K inderlaarsjes................... — 396 000 p. waarv. 110 000 in
bewerking

840 000 p. Frauenstrassenschuhe . . 40 000 p. 800 000 p. 1/3 in bewerking
300 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . — 300 000 p. nog niets in be

werking

V ooral de opdrachten vo o r  w erkschoenen waren zeer in  vertraging do o r  het uitblijven  
van  ijzeren fournituren. 1

O p de begroting vo o r  het 7e Kriegshalbjahr w as m en zo  verstandig, geen nieuw e o p 
drachten te  p laatsen . W el werd een vrij ho g e  p o st leder op genom en  voor  het afw erken der 
reeds vergeven orders. D e z e  m oest echter door  het acute ledergebrek in  de winter sterk  
b esn oeid  worden, h e t D u itse  aandeel in  de productie w erd nl. in  de eerste p laats bestem d  
v o o r  zoollederexport. D e  grote achterstand nam  daardoor slechts m et ca. een  derde af.

’Vollverlagerf w erden in h et 7e  Kriegshalbjahr de vo lgende opdrachten:
307 000 paar pantoffels;
340 000 paar sandalen;
156 000 paar kameelharen pantoffels;

62 000 paar kinderschoenen met houten zool;
120 000 paar linnenschoenen;

35 000 paar rubberoverschoenen;
100 000 paar rubberlaarzen.

D eze  laatste w erden door  bem iddeling van de Gruppe Kautschuk ondergebracht bij de  
in  D u itse  handen overgegane fa. B at’a.

H et aantal vollverlagerte orders nam  n o g  steeds toe. G edeeltelijk  w aren zij ondergebracht 
bij N ederlan dse bedrijven, die door  arisering dochterondernem ingen van  D u itse  sch o en 
fabrieken waren gew orden . Een deel van deze orders w as echter o o k  het gevo lg  van de  
activiteit der Zentralauftragsstelle die steeds ijveriger g ing  trachten, de overbelasting van  het 
arbeids- en  energie-potentieel in  h et Reich te verm inderen door overheveling van  zoveel 
m ogelijk  orders naar de N ederlandse industrie.

D e  stand der teilverlagerte opdrachten per 1 A pril 1943 was:

Opdracht Afgeleverd in 
V lle  Khj. Restant

IVe Khj. 1 200 000 p. Frauenstrassenschuhe . . 15 000 p.
Ve Khj. 450 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . 4 500 p. 202 500 p.

128 000 p. Frauenberufsschuhe . . . 5 000 p. 50 000 p.
580 000 p. Kinderschoenen . . . . 154 000 p. 16 000 p.

V le  Khj. 396 000 p. K inderlaarsjes.................. 176 000 p. 220 000 p.
840 000 p. Frauenstrassenschuhe . . 390 000 p. 450 000 p.
300 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . — 300 000 p.

1 Cijfers en gegevens uit de maandverslagen van het RHL.
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E en  van  de D u itse  opdrachtgeefsters w ist de productie van  haar aandeel te versnellen  
do o r  de R eichsstelle  te  bew egen , 13,5 ton  zoo lleder ter beschikking te stellen, te leveren uit 
D u itslan d , w aardoor in  M aart 1943 175 000 paar schoenen  m eer in  bew erking konden  
w orden  gegeven.

H et m aandcijfer vo o r  de produ ctie  vollverlagerte  orders bedroeg gem iddeld  ca. 220 000  
paar, op  1 A pril 1942 w aren n o g  1 260 000 paren te leveren.

§ 8 . SCHOENENDISTRIBUTIE

a. Cijfers en techniek
Tweemaal werd in 1942 de distributieregeling voor schoenen aanzienlijk gewijzigd, 

éénmaal vond een kleine wijziging plaats.
Om met deze laatste te beginnen: per 1 April 1942 werden een aantal soorten van 

de bon 2-categorie bonvrij gemaakt nl. strandsandalen, leerloos schoeisel beneden 
een prijs van f  4,— per paar, schoenen van stro of vlechtwerk, klompsokken, pantof
fels beneden een bepaalde prijs, leerloze gymnastiekschoenen en nog enkele minder 
belangrijke soorten. Het bleek nl. dat deze schoenen niet werden gekocht, omdat het 
publiek voor de zo zeldzaam geworden bons, alleen de best-bereikbare kwaliteiten 
wenste te kopen.1 Bonloos biezenschoeisel verwierf daarentegen een zekere popu
lariteit.

Een belangrijke verandering trad in op 1 Juni. De schoenendistributiebeschikking 
1940 nr I werd vervangen door een nieuwe beschikking, aangeduid als 1942II, die 
enkele technische verbeteringen inhield. De uitwerking der distributiebepalingen 
werd geheel naar de directeur van het RHL verlegd. Tegelijkertijd werden in de uit
voeringsbepalingen aanzienlijke wijzigingen aangebracht. Een nieuwe categorie bon 
I-B voor lederen schoeisel met houten zool werd ingevoerd, voorts een categorie 
beroepsschoenen, bestemd voor hen, die geen zware werkschoenen, maar normaal 
stevig schoeisel nodig hadden in hun werk. Deze categorie werd op Duits verzoek 
geschapen en bleek zeer nuttig. De categorieën bon II en bonvrij bleven nagenoeg 
ongewijzigd.2

Op 1 October werd het systeem verder verfijnd: de categorie I A  werd gesplitst 
in verschillend gekleurde bons voor de maatgroepen 18 t/m  35 en 36/39 voor kinderen 
en voorts dames- en herenschoeisel.

De maatgrens voor kinderschoenen werd later verhoogd tot m aat 40.®
Deze verfijning van het systeem diende niet alleen om een betere verdeling van het 

schoeisel over de leeftijdsgroepen te bewerkstelligen. Tevoren hadden de distributie
diensten dit aan de hand van hun richtlijnen vanzelf gedaan, zonder dat daarover 
veel klachten waren ontstaan. Het ging echter voornamelijk om het manipuleren met

1 Bekendmaking van de Secretaris-Generaal omtrent door de directeur van het R H L gewijzigde
dispensatiebepalingen, Ned. Stcrt. van 1-4-42. Circulaire R H L  m odel 470 d.d. 31-3-42. (C.A.B.
RHL-circulaires). 2 Schoenendistributiebeschikking 19 4 2 II nr 236909/A/2/doss. 3111 d.d. 
1-6-42, met bekendmaking van de directeur van het RH L. Ned. Stcrt. d.d. 1-6-42. Circulaire 
R H L  m odel 497 d.d. 1-6-42. 3 Circulaire R H L m odel 532 d.d. 28-9-42. (C.A.B. RHL-circu
laires).
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de voorraden. Wij zagen reeds, o.m. in de vorige paragraaf, dat de distributie groten
deels uit de voorraden der winkeliers moest geschieden. De samenstelling van deze 
voorraden nu, week sterk af van de bij de distributie geldende richtlijnen. Algemeen 
bestond er een gebrek aan kinderschoeisel en een teveel aan damesschoenen. De ver
groting van het aantal bonsoorten bood nu gelegenheid om door het voorschrijven 
van een bepaalde herbevoorrading de voorrraden te beperken en hun samenstelling 
in een bepaalde richting te beïnvloeden. De 1 op 3 regeling, waardoor de voorraden 
sinds de winter 1941-1942 werden beperkt, bespraken wij reeds. Deze bleef gelden 
voor alle bons I van vóór Juni 1942. Voor de bons I A  en B werd voorlopig de ver
houding 1 : 1 gehandhaafd. In November begon het RHL de nieuwe mogelijkheid 
uit te buiten en de voorraadvorming in een bepaalde richting te sturen. Bij inlevering 
van dames-schoenenbons werd slechts bestelling van jongens- en meisjesschoenen 
toegestaan.1

De vorming van een voorraad beroepsschoenen werd bewerkt, door op iedere vijf 
ingeleverde werkschoenenbons vier paar beroepsschoenen en één paar werkschoenen 
te laten bestellen.

Ondanks deze technische verbeteringen bleef het effect van de schoenendistributie 
maar gering, doordat de behoefte zo ontzaglijk groot was. Reeds begin 1942 schreef de 
directeur van het CDK aan de heer Verwoerd, dat er voor elke bon tien aanvragen 
binnenkwamen en dat voor de loketten veldslagen werden geleverd tussen de opge
wonden aanvragers.2 Door niet meer iedere maand opnieuw te laten aanvragen maar 
de eenmaal binnengekomen formulieren in volgorde af te werken werd enige ontlas
ting der distributiekantoren bereikt. Hoe tegen de herfst enige verbetering in de voor
ziening werd verkregen is reeds in § 7 beschreven.

De totaalcijfers luidden:

Maand Bon I Bon II W erkschoenen

A p r i l ................................ 282 500 100 000 32 000
M e i ..................................... 157 000 100 000 25 000

I A I B
J u n i..................................... 22 500 330 000 100 000 7 720
J u l i ..................................... 22 500 115 000 100 000 7 720
A ugustus............................ 22 500 35 000 100 000 7 720
S ep tem b er ....................... 22 500 30 000 100 000 7 720
O c to b e r ............................ 878 100 — 100 000 13 220

A B
N o v e m b e r ....................... 300 000 .— 100 000 8 250 8 000
D e c e m b e r ....................... 194 000 — 100 000 10 150 —

J a n u a r i ............................ 300 000 .— . ■ 100 000 13 150 —

F eb ru a ri............................ 305 000 — 100 000 19 000 —

M a a r t ............................... 303 000 — 100 000 17 000 —

T o ta a l................................ 2 807 600 510 000 1 200 000 168 650 8 000

1 Circulaire R H L m odel 538 d.d. 17-11-42 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Brief directeur C D K
aan directeur R H L d.d. 27-3-42 nr 232284 D L/doss. 45.
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Mijnschoenen Beroepsschoenen Huispantoffels

A p r i l .............................................. 6 000 200 000
M e i ................................................... 6 000 — 200 000
J u n i................................................... 6 030 46 500 200 000
J u l i ................................................... 6 030 43 500 200 000
A u g u s t u s ..................................... 6 030 43 500 200 000
S e p tem b er ..................................... 6 030 43 500 200 000
O c to b e r .......................................... 6 030 27 000 200 000
N o v e m b e r ..................................... 6 000 27 000 200 000
D e c e m b e r ..................................... 6 400 21 075 200 000
J a n u a r i .......................................... 6 410 41 000 200 000
F eb ru ari.......................................... 6 410 29 000 200 000
M a a rt.............................................. 6 410 28 000 200 000

T o ta a l.............................................. 73 780 350 075 2 400 000

Om een indruk te geven van de verdeling over leeftijdsgroepen laten wij hierbij 
de specificatie van de bons I A  over een tweetal maanden volgen:

October 1942 Maart 1943
1 t/m  12 jaar . . . .  608 700 140 000
13 t/m  15 jaar. . . . 32 000 40 000
D a m e s ............................  119 300 83 000
H eren................................  117 900 42 000

Deze verdeling wisselde nogal eens, het accent lag echter steeds sterk op de kinder- 
bons.

Boven de zojuist gegeven cijfers werd nog een maandelijks contingent van 1250 
paar schoenen voor overheidsdiensten en ca. 900 paar orthopaedisch schoeisel voor 
verkoop vrijgegeven.

b. Prijzen
Om ook de winkelprijzen te laten aansluiten bij het systeem van variabele doch 

volgens een vast calculatieschema berekende prijzen voor schoenen, dat het RHL 
in de winter 1940-1941 had ingevoerd, was een aparte prijsbeschikking voor schoenen 
nodig. Zonder een dergelijke beschikking zouden de winkeliers immers gebonden zijn 
aan de algemene prijsstop. Hierin zou, gezien de variabele inkoopsprijzen, voor de 
winkeliers een onrechtvaardigheid gelegen zijn. Vrijwel tegelijk met de voorstellen 
om de calculatieschema’s in beschikkingen vast te leggen (zie Hoofdstukken III en 
VIII) zond het RHL daarom in het voorjaar van 1941 een voorstel aan het Departe
ment om ook voor de winkelprijzen van schoenen een variabel systeem in te voeren, 
gebaseerd op het vastleggen van percentages voor de winstmarge.

Het voorstel behelsde een indeling van vijf klassen, van goedkoop tot luxe- 
schoenwerk.

Voor elk der klassen was weer een verdeling in soorten (pantoffels, kinderschoe
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nen, herenschoenen, sportschoenen enz.), zodat in totaal een 30-tal categorieën ont
stond; voor elke categorie werd een winstmarge voorgesteld.

In de verschillende klassen bedroeg dit in overeenstemming met het in de branche 
gebruikelijke gem iddeld:1 A 40 %; B 50 %; C 60 %; D 80 %; E 100 %.

Door de eindeloze onderhandelingen met het Departement en de Gemachtigde 
voor de Prijzen bleef dit voorstel over de calculatieschema’s meer dan een jaar liggen 
en werd pas in September 1942 een Prijzenbeschikking ingevoerd. Wegens de be
zwaren van de Gemachtigde had men de marges voor luxe-schoenwerk, die het RHL 
inderdaad wat hoog had genomen om een zwaar getroffen categorie winkeliers te 
helpen, moeten verlagen. De marges bedroegen thans gemiddeld: A 40 %; B 45 %; 
C 50 %; D 55 %; E 70 %.

Er werd een absoluut winstmaximum van f  12,— per paar gesteld. Het variabele 
systeem van het RHL had echter ook hier de overwinning behaald op de voorliefde 
voor vaste prijzen bij de dienst van de Gemachtigde. Voor het RHL betekende dat een 
grote genoegdoening.2

1 Brief R H L aan Departement d.d. 5-5-41 nr 84871. 2 Prijzenbeschikking Schoenen nr 1 d.d.
7-9-42 nr 44682/M /P/doss. 10/35. Ned. S tcrt. d.d. 7-9-42.



HOOFDSTUK XI

HET 8e EN HET 9e KRIEGSHALBJAHR 

(1 April 1943-31 M aart 1944)

§ 1. OVERZICHT

Bij het beschouwen van de ledervoorziening van Nederland in de oorlog vallen op 
tal van punten in deze sector belangrijke veranderingen in het oog, die zich in het be
gin van 1943 voltrokken. Men zou kunnen spreken van een scheidslijn of, beter, van 
een overgangsgebied tussen twee toestanden.

Merkwaardigerwijze was het niet in de eerste plaats de voorziening met schoeisel 
en reparatie-materiaal, die wijzigingen onderging. Het niveau van 1942 bleef vrijwel 
gehandhaafd. Een totale verandering trad echter op in de verhouding import/export 
en bij de regeling van het productieproces. Tot einde 1942 was de situatie immers zo, 
dat steeds een belangrijke hoeveelheid leder, gewoonlijk iets minder dan de helft 
der totale productie, naar Duitsland werd geëxporteerd, in ruil voor looistoffen, ter
wijl het RHL betrekkelijk vrij was in het vaststellen van de besteding van het voor 
Nederland overblijvende en in elk geval zijn eigen systeem van distributie en con
trolemaatregelen kon toepassen.

Door zeer uiteenlopende oorzaken werd deze toestand totaal veranderd. In de 
eerste plaats was einde 1942 de inkrimping van de veestapel vooral door het opruimen 
van slachtvee zover gevorderd, dat het vleesrantsoen begin 1943 tot de helft werd ver
minderd en dienovereenkomstig de huidenproductie daalde to t de helft of nog min
der van de in 1941 en 1942 gehaalde totaalcijfers. Wilde men het voorzieningsniveau 
handhaven, dan was export op een schaal als to t dusverre gebruikelijk niet meer 
mogelijk, en zou de import van looistoffen niet meer als ruil transactie kunnen ge
schieden. Men zou kunnen veronderstellen, dat de bezetter uit deze overweging de 
Nederlandse voorziening to t de helft zou hebben gekort om voortgezette export 
mogelijk te maken. D it is echter niet geschied, het bestaande niveau bleef gehand
haafd. Bij de Duitsers bestond blijkbaar de overtuiging, dat op deze vitale voorzie- 
ningssector het minimum reeds bereikt was. Er kan niet aan getwijfeld worden, dat in 
het Rijkscommissariaat op tal van plaatsen een zeker verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de Nederlandse voorziening was ontstaan. Ook politieke motieven (handhaving 
van orde en rust) en rüstungswirtschaftliche overwegingen (de Nederlandse industrie 
en bijv. ook de tuinbouw werkten immers voor een zeer groot deel voor Duitsland) 
speelden daarbij een rol. De voortdurende aandrang der Nederlandse instanties had 
ook zijn invloed op deze Duitse visie gehad.

Het effect van dit Duitse verantwoordelijkheidsgevoel vond steeds zijn grenzen 
in de richtlijnen uit Berlijn, die echter in dit geval gunstig waren. De Europaplanung 
voorzag immers in een ledervoorziening, die voor geheel Europa door dezelfde nor
men (industrialisatiegraad etc.) bepaald werd.
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In elk geval werd de situatie nu zo, dat de uitvoer van leder en schoeisel zeer sterk 
verminderde; er werden bijv. in het gehele jaar 1943 geen nieuwe teilverlagerte 
schoenorders van enig belang meer geplaatst. Daarentegen ging de import van looi
stoffen voort en gaf zelfs aanzienlijk minder zorgen dan in vorige jaren. Bovendien 
werden door Duitsland vrij aanzienlijke hoeveelheden buna voor zoolmateriaal en 
ook synthetisch zoolleder ter beschikking gesteld. Voor een deel werd deze import als 
ruil transactie tegen zoolleder uitgevoerd.

De tweede ontwikkeling, die in het bijzonder voor het distributie- en controle
systeem van het RHL van beslissende invloed was, deed zich reeds in 1942 gevoelen, 
doch bereikte in 1943 haar hoogtepunt. Zij ging uit van Berlijn, waar in de loop van 
1942 en 1943 een totale reorganisatie van de leidende instanties der oorlogseconomie 
plaats had. D it gehele apparaat, dat door Goering slordig en zonder overleg was 
beheerd, zodat er allerlei tegenstrijdigheden en wrijvingen waren ontstaan, werd thans 
door Kehrl en vooral door Speer omgebouwd. De centrale leiding werd versterkt, een 
groot aantal nieuwe maatregelen ingevoerd. De kern hiervan werd gevormd door de 
leuze Fabrikationslenkung statt Rohstofflenkung, d.w.z. de leidinggevende instanties 
der oorlogseconomie, met name Speer’s Ministerium fü r  Rüstung und Kriegsproduk
tion, bepaalden zich niet langer to t het verdelen van grondstofcontingenten, doch 
stelden productieprogramma’s op, die door lagere organen over de afzonderlijke 
fabrieken werden verdeeld.

Deze ontwikkeling deed zich ook in Nederland gevoelen. Reeds in de zomer van
1942 ging Prasident Kehrl van het Reichswirtschaftsministerium aan het werk om de 
economie der bezette gebieden, die -  vooral in Frankrijk -  geheel uit de Duitse hand 
dreigde te lopen, aan te passen aan het Duitse systeem.

Per 1 December 1942 werd daartoe het ambt van Bevollmachtigte bij de Neder
landse Rijksbureaux gecreëerd.

De Bevollmachtigten waren afgezanten der betrokken Duitse Reichsstellen en 
kregen de opdracht een Angleichung to t stand te brengen van het Nederlandse aan 
het Duitse distributiestelsel. Dit hield in, dat alle Duitse voorschriften voor productie 
en distributie, soms tot in details, hier moesten worden ingevoerd. Bovendien moest 
de planning voor de binnenlandse productie aangepast worden aan het Duitse systeem, 
zij vormde voortaan slechts een onderdeel van de in Berlijn opgesteld e Europaplanung, 
die voor geheel Europa een bepaald productieschema gaf, waarvan in de onder
scheiden landen niet mocht worden afgeweken.

Begin 1943 moesten deze veranderingen bij het RHL worden ingevoerd. Voor 
allerlei bestaande regelingen -  van de huiden verdeling via het chèque-systeem voor de 
lederhandel tot de normen voor het gebruik van oliën in de lederindustrie -  moesten 
de Duitse voorschriften worden gecopiëerd. Het contact met de Reichsstelle werd 
door Berlijn zeer geïntensiveerd. Wel werkte men nog met halfjaarlijkse Planungen, 
maar een of meer vertegenwoordigers der Reichsstelle kwamen minstens iedere maand 
naar Amsterdam en bemoeiden zich met allerlei details. Ook werd door Berlijn een 
maandelijkse afrekening verlangd van het verbruik aan leder, huiden en schoenen
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en de productie daarvan. Men streefde er naar, het RHL tot een filiaal van de Reichs- 
stelle te maken. De leiding van het RHL betoogde daartegenover tevergeefs, dat zij 
een eigen verantwoordelijkheid diende te hebben voor de uitvoering van het overeen
gekomen programma.

Nog een stap verder ging de gelijkschakeling toen men ook hier de Fabrikations- 
lenkung ging invoeren. Heel het zorgvuldig door het RHL opgebouwde systeem van 
gebonden vrijheid werd op zij geschoven en vervangen door productie-opdrachten 
(in het Duits heetten ze Herstellungs-Anweisungen) voor iedere afzonderlijke fabriek. 
Tegelijkertijd kwamen de Duitsers met een rigoureuze rationaliseringscampagne voor 
de industrie, waarbij thans openlijk werd toegegeven, dat het vrijmaken van arbeids
krachten een hoofddoel was. Tal van fabrieken, die ook zonder kolen nog een be
perkte productie hadden kunnen handhaven, werden definitief stilgelegd, een aantal 
machines werd uit gesloten schoenfabrieken weggehaald. Ook de ledersector begon 
de totaliteit van de oorlog geducht te voelen. Zelfs dreigde het gevaar van totale 
sluiting der lederindustrie. De Duitse concurrenten, die de situatie wilden uitbuiten, 
drongen hierop aan. De sfeer waarin het RHL zijn werkzaamheden verrichtte, 
veranderde door dit alles zeer. Al slaagde de Reichsstelle er natuurlijk niet volledig 
in, het RHL tot een filiaalzaak te maken, de Duitse greep op alles wat er omging 
dreigde verstikkend te worden. De ruime marges, die het RHL door allerlei listige 
manipulaties had weten te behouden bij de Planungs-berekeningen verdwenen meer 
en meer. Bij de onderhandelingen met de Duitsers viel er weinig meer te verbergen en 
recht te praten. Heel goed wordt de situatie gekarakteriseerd door een uiting van 
de door de Reichsstelle gezonden ’omschakelaar’, die na een feilloos betoog van de 
technische adviseur van het RHL (natuurlijk was de strekking van diens advies niet 
bepaald in het Duitse belang) antwoordde: Sie haben vielleicht recht, das mag so sein. 
Es soll aber nach meinen Weisungen geschehen.

De onderhandelingen omtrent de Planungen voor het 8e en 9e Kriegshalbjahr 
waren moeizaam. De nieuw geschapen Gemeinschaft Schuhe te Berlijn toonde zich 
uiterst traag en onhandelbaar, waardoor eindeloos moest worden gepraat en gecor
respondeerd en de programma’s veel te laat gereed kwamen. Voor de opstelling van 
de halfjaarlijkse programma’s was nu nl. zowel de medewerking van de Reichsstelle 
(voor het totaal) als van de Gemeinschaft Schuhe (voor het schoenprogram) nood
zakelijk.

Hoewel de nieuwe Duitse maatregelen niet altijd bijzonder practisch waren, 
waren zij voor een groot deel, van het Duitse standpunt gezien, rationeel -  zij bleken 
echter uiterst scha.delijk voor het intact blijven van het Nederlandse handels- en 
industrie-apparaat. Toch was naar de indruk van schrijver dezes aan deze ontwikke
ling niet enkel nadeel voor Nederland verbonden. De bewondering die de Duitsers 
koesterden voor het nu ingevoerde einheitliche systeem voor geheel Europa en de 
grotere zekerheid die zij gevoelden, de zaken in Nederland nu in de hand te hebben, 
deden bij hen een grotere bereidwilligheid ontstaan om de voor Nederlandse voor
ziening naar Duitse normen noodzakelijke exporten van buna en looistoffen te effec



202 1 APRIL 1943—31 MAART 1944

tueren, ook zonder dat daar belangrijke Nederlandse prestaties tegenover stonden.
Tenslotte werd ook van Nederlandse zijde de organisatie van het RHL veranderd: 

ondanks hevige protesten moest de afdeling Prijscontrole in Juli naar de Dienst van 
de Gemachtigde overgaan.

Aan het begin van deze paragraaf constateerden wij, dat het voorzieningsniveau, 
ondanks het gebrek aan huiden, niet ernstig daalde. Dit betekent echter in genen 
dele, dat de totale situatie t.a.v. het schoeisel der bevolking gelijk bleef. De distributie 
was immers sinds lang onvoldoende. De nood nam dus wel degelijk toe en vooral de 
behoefte aan nieuw schoeisel steeg met de dag. Een in de herfst van 1943 door het 
Departement gehouden enquête wees uit dat zelfs in November nog op vele plaatsen 
kinderen blootsvoets naar school kwamen, terwijl ook volwassenen overal op vol
strekt onvoldoend schoeisel liepen. Ook werd in 1943 de distributie voor een groot 
deel op gang gehouden door de manipulatievoorraden van huiden en leder sterk in 
te krimpen, een politiek, die uiteraard haar natuurlijke grenzen had.

De verschillende gedistribueerde grondstoffen en producten nagaande, kan men 
voorts nog constateren, dat de looistoffenimport vrijwel geen moeilijkheden meer 
gaf. De kleinere importen, waaraan men thans voldoende had, kwamen regelmatig 
binnen, de instrooiing werd beëindigd. In de huidenhandel kwam na twee-en-een-half 
jaar onderhandelen een quota-regeling tot stand, doordat het RHL deze oplegde.

De lederindustrie ondervond weinig moeilijkheden, indien men afziet van de 
sluiting van een steeds groter aantal bedrijven. Bij de schoenindustrie ging deze 
sluiting zelfs zover, dat er een tekort aan capaciteit ontstond, vooral voor bonloos 
schoeisel. Ook verder had de schoenindustrie moeilijkheden. De invoering van het 
productie-opdrachten-systeem veroorzaakte een heilloze verwarring. N a eindeloze 
onderhandelingen met het nieuwe Duitse Lenkungsorgan, de Gemeinschaft Schuhe, 
werd dit systeem nl. in November 1943 plotseling ingevoerd, toen men goed en wel op 
weg was met een geheel ander programma. Het RHL en de Vakgroep hadden veel 
moeite om de ontstane plooien weer glad te strijken. Aanzienlijke moeilijkheden waren 
ook het gevolg van het steeds toenemend gebrek aan ijzer.

Om de toenemende spanning tussen de beschikbare hoeveelheid reparatiemateriaal 
en het zwaar-versleten schoenwerk der bevolking op te vangen werd begin 1944 een 
klantenbindingssysteem voor schoenmakers ingevoerd. Als reparatiemateriaal werden 
op vrij grote schaal bunazolen en -hakken gebruikt. De productie van regeneraat- 
rubberzoolmateriaal ondervond daarentegen steeds meer moeilijkheden.

Tenslotte ontstond begin 1944 evenals het jaar tevoren een gespannen verhouding 
tussen het RHL en bepaalde Duitse autoriteiten, waaraan ditmaal het gestook van 
enkele Duitsers en NSB-ers uit de branche schuld was. Het RHL mocht zich tijdelijk 
niet bemoeien met het Duitse deel der industrie, maar tenslotte werd het met hulp 

an dr Hirschfeld weer in zijn oude rechten hersteld.
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§ 2. ONDERHANDELINGEN EN PLANNING 1

In de laatste maanden van 1942 werd reeds duidelijk, dat er belangrijke verande
ringen op til waren. Niet slechts de zakelijke bepalingen maar ook de formele rege
lingen van de R e ic h s s te lle  zouden moeten worden ingevoerd. Reeds in December 1942 
werd dit door de B e v o llm a c h tig te  als argument gebruikt om het personeel van het 
RHL voor de A r b e its e in s a tz  te bewaren.2

Medio M aart was het ogenblik daar. Een onaangenaam heerschap van de R e ic h s 
s te lle ,  D ip lo m -K a u fm a n n  Mohr, verscheen in Amsterdam en gaf instructies welke 
Duitse voorschriften in Nederland moesten worden ingevoerd. In het algemeen viel 
hierover niet te praten, slechts op ondergeschikte punten werden enkele strikt nood
zakelijke afwijkingen toegestaan. Als gevolg hiervan werden in de loop van April 
een groot aantal nieuwe regelingen ingevoerd, waarvan de belangrijkste de volgende 
waren: afleveringsverplichting binnen bepaalde termijnen voor de handel in huiden 
en vellen, invoering van fabricage-opdrachten voor de lederindustrie en toewijzing 
van de benodigde huiden door een Duits-Nederlandse commissie, invoering van de 
Duitse normen voor looi- en hulpstofgebruik in de lederindustrie. Zelfs de Duitse 
sorteringsvoorschriften voor huiden, die reeds bij de prijsregeling van November
1942 voor 90 % waren ingevoerd, moesten nu in een nieuwe circulaire voor 100 % 
worden opgenomen. Op 1 Juni volgde de invoering van het Duitse chèque-systeem 
voor de lederhandel, dat merkwaardigerwijze goed voldeed en soepeler bleek dan de 
vergunningsregeling van het RHL, tenminste op sommige punten. Op de details van 
deze nieuwe regelingen zal in de volgende paragrafen worden ingegaan.

H e r r  M ohr liet het echter niet bij deze instructies, hij kwam tegelijkertijd de plan
nen voor het 8e K rie g sh a lb ja h r  opstellen. Ook dit geschiedde meer in de vorm van een 
bevel dan van overleg. De aanval werd in weerwil van ongunstige verwachtingen 
’vastgesteld’ op 5000 ton zt. en volgens de vaste normen van de E u ro p a p la n u n g  werden 
hieruit contingenten berekend voor verschillende soorten leder, terwijl het restant 
bestemd werd voor export. Door inkrimping van de voorraad bij de looiers en de 
groothandel tot een naar normale begrippen volstrekt onverantwoord niveau zou de 
lederproductie verder moeten worden opgevoerd. De aan Nederland in dit voorlopig 
plan toegedachte hoeveelheid zag er intussen niet slecht uit, althans beter dan de 
eerste indrukken, die in Januari van von Savigny waren verkregen.3

1 U it het archief van de D uitse Bevollmachtigte, dat thans bij het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie berust, ontbreken helaas over 1943 en 1944 de belangrijke ordners, die de corres
pondentie met Berlijn bevatten. H oew el uit het archief van het RH L, bewaard gebleven datum-
copieën etc. veel is te reconstrueren, is door het niet beschikbaar zijn van de protocollen van een 
aantal Planungssitzungen (bijv. 1-4 October 1943) het materiaal waaruit voor de hoofdstukken XI 
en XII geput kon worden aanzienlijk onvollediger dan bij de drie voorafgaande. 2 N otitie van 
Gruppe Leder voor dr Oidtmann d.d. 18-12-42. (Archief Gewi 17-1942). 3 Verslag bespreking 
R H L-M ink-M ohr op 16-19 Maart 1943. (C.A.B. RHL-1341). N otitie v. Savigny d.d. 25-1-43. 
(Idem). Diverse gegevens zijn aan schrijver verstrekt door de heer A. J. M. A. van Tilburg, des
tijds verbonden aan het RHL.
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Het tot stand komen van een definitief plan werd echter van maand tot maand uit
gesteld, doordat de G e m ein sch a ft S ch u h e, die in het programma voor de schoen
industrie gekend moest worden, eindeloos treuzelde met haar beslissingen. Het werd 
Juni vóór zij een ontwerp had en Augustus voor zij stilzwijgend met het plan, dat 
nu al vier-en-een-halve maand liep, accoord ging, zonder dit evenwel schriftelijk te 
bevestigen. Zo duurde het tot October vóór het inmiddels reeds geschiedenis geworden 
plan ter goedkeuring aan de Secretaris-Generaal werd gezonden, die de directeur op 
29 November tot medewerking machtigde! Dit plan luidde als volgt (in tonnen zt.):

Rund-
leder Buna Vezel-

leder Totaal K alfs
leder

Voering
leder

R ep a ra tie ..................................... 1 838

Nederlanc

337 2 175 40 25
Werk- en beroepsschoenen . 775 18 49 842 — 7
Straatschoenen............................ 1 029 359 500 1 888 1 240 370
D rijfr iem en ................................ 270 — — 270 — —
V e ilig h e id sled er ....................... 30 — — 30 48 —
T u ig led er ..................................... 89 — — 89 — —
Openbare d ien sten ................... 303 — — 303 — —
D iv e r s e n ..................................... 242 — — 242 261 17

T o t a a l .......................................... 4 576 714 549 5 839 1 589 419

Bezettingsleger............................ 293

Duitsland

293
Jassenorder Marine . . . . — — — — 61 —
Oude schoenopdrachten . . 327 — — 327 364 121
Achterstand export................... 839 — — 839 — —
Nieuwe export............................ 591 — — 591 300 —

T o t a a l .......................................... 2 050 — — 2 050 725 121

De Nederlandse behoefte was hierbij niet bepaald naar de vroeger gebruikte norm 
van 500 gram zout-gewicht per hoofd per halfjaar, doch naar de Duitse k r ie g sw ir t-  
sc h a ftlic h e  M in d e stn o rm en ,  die overigens ondanks hun zo definitief klinkende be
naming in Duitsland en dientengevolge ook in Nederland slechts voor 70 % konden 
worden verwezenlijkt. Dit betekende 2 bezolingen per jaar en voorts de in het vorige 
hoofdstuk (§ 1-a) reeds genoemde normen voor nieuwe schoenen.1 Buiten dit program
ma was nog een aanzienlijke productie van bonloos schoeisel geprojecteerd; de hierop 
betrekking hebbende onderhandelingen zullen in §§3 en 8 worden besproken. In het 
plan waren dus verwerkt de resultaten van zeer langdurige onderhandelingen, die in 
de loop van de zomer met de G em ein sch a ft S chu he  waren geleverd. Deze onderhande
lingen werden van den beginne af bemoeilijkt door het feit, dat zij een half jaar te

1 Brief RHL aan Secretaris-Generaal d.d. 28-10-43 nr 349259. Machtiging tot medewerking van 
de Secr.-Gen. d.d. 29-11-43 nr 57418 N .G . (C.A.B. 22-2/3-30).
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laat begonnen, op een ogenblik dat de periode waarvoor een plan moest worden 
gemaakt reeds voor de helft was verstreken. Het RHL had voor deze eerste drie 
maanden vanzelfsprekend een eigen productieschema moeten opstellen, dat niet on
belangrijk afweek van de gewenste normen. Het RHL achtte nl. verhoogde productie 
van jongens- en meisjesschoenen nodig om de voorraden op peil te houden en had 
hiertoe de productie van damesschoeisel beperkt. Toen in Juni 1943 in Berlijn de 
onderhandelingen begonnen, waaraan werd deelgenomen door de R e ic h s s te lle ,  de 
G e m ein sch a ft S ch u h e, de B e v o llm a c h tig te  en vertegenwoordigers van het RHL, eiste 
de G e m ein sch a ft S ch u h e , dat ook in Nederland precies volgens de Duitse normen zou 
worden geproduceerd. Uit de beschikbare stukken krijgt men de indruk, dat de ver
tegenwoordigers van het RHL te Berlijn hun kaarten niet direct op tafel hebben ge
legd, en gezien hun zwakke positie op vijandelijke bodem slechts in algemene zin 
mededeelden, dat aanpassing aan het reeds uitgevoerde voorlopige program nodig zou 
zijn. Volgens de Duitse normen werd dus een programma voor Nederland opgesteld, 
dat voor een geheel jaar de volgende hoeveelheden (paren) omvatte:

productie 

100 000

295 000 
610 000 
465 000 
570 000 
550 000 
658 000 
817 000

terwijl voorts werd afgesproken, dat bij een nadere bespreking in Amsterdam dit pro
gramma zou worden aangepast aan hetgeen reeds was geschied in Nederland.1

De G e m ein sch a ft S ch u h e  kreeg nu echter blijkbaar interne moeilijkheden, want 
ondanks herhaalde aanmaningen door de B e v o llm a c h tig te  Mink werd het P r o to k o ll  
van de bijeenkomst te Berlijn niet opgezonden en verschenen ook einde Juni geen 
vertegenwoordigers in Amsterdam om een definitief program op te stellen, zoals was 
afgesproken.2 Om althans enig houvast te hebben, werd nu bij een bezoek van een 
vertegenwoordiger der R e ic h s s te l le  einde Juni een voorlopig plan gemaakt voor de

1 Overzicht van dit plan (R H L  1342). 2 Brief Bevollmachtigte aan Gem. Schuhe d.d. 3-7-43. 
(Archief D . Bevollm. RHL-Tageskopien).

verbruik
Mijnschoenen . . . .
Werkschoenen . . . .  
Herenberoepsschoenen 
Damesberoepsschoenen  
Herenschoenen I A .  .
Dam esschoenen I A  .
Jongensschoenen 36/40 
M eisjesschoenen 36/40 
Kinderschoenen 27/35 
Kinderschoenen 18/26

buiten de lederbegroting
G um m ilaarzen................... 170 000
K lom pschoenen . . . . 300 000
K lo m p e n ............................ 3 170 000
Zomerschoenen . . . . 1 800 000
P a n to ffe ls ............................
Gymnastiekschoenen . . ' 2 

. . r
200 200

O v ersch o en en ................... 100 000
Biezen schoenen . . . . 180 000

100 000 
174 000 
86 000 

610 000 
748 000 
450 000 
550 000 
804 000 
650 000
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schoenproductie in Juli/September. Hierbij werd wel in de richting van het genor
meerde plan van de G e m ein sch a ft S ch u h e  gewerkt, maar de vertegenwoordiger der 
R e ic h s s te lle ,  een H e r r  Busack, vond het niet nodig om het RHL in deze drie maanden 
zo te laten werken, dat al het in de vorige maanden te veel geproduceerde netjes 
werd ingehaald, hetgeen trouwens gezien de specialisatie bij de fabrieken een vrijwel 
onmogelijke eis zou zijn geweest. Het program werd zo vastgesteld, dat van de meest 
noodzakelijke soorten nl. werk- en kinderschoenen een 300000 paren meer zouden 
worden gemaakt, van dames- en herenschoeisel minder. Een succesje voor het RHL, 
dank zij de welwillendheid van H e r r  Busack, waarbij overigens ook de concurrentie 
R e ic h s s te l le -G e m e in s c h a f t  S ch u h e  een woordje meesprak 1. De G e m ein sch a ft Schu he  
was dan ook heel boos en zond aan Mink een telegram, waarin zij hem verzocht niet 
meer met de R e ic h s s te l le  over schoenen te spreken, terwijl zij voorts het gemaakte 
plan af keurde, de meer-productie stopgezet wilde zien, en, inziende dat het voor een 
nieuw plan toch wel wat laat was, het reeds teveel geproduceerde voor export op
vorderde.2 Al deze onenigheden kwamen begin October tot een einde, toen in een reeks 
besprekingen te Amsterdam, waar zowel de R e ic h s s te lle  als de G e m ein sch a ft S ch u h e  
vertegenwoordigd waren, het plan voor het 9e K rie g sh a lb ja h r  werd opgesteld. De thans 
geprojecteerde cijfers voor de schoenproductie in het 8e en 9e K rie g sh a lb ja h r  tezamen 
lagen ongeveer 10% hoger dan de normen, in Juni te Berlijn opgesteld en waren 
zo over de verschillende soorten verdeeld, de manipulatievoorraden bij de schoen- 
winkeliers voor alle soorten uniform op een omzet van vier maanden werden gebracht.

De heer Verwoerd kon zich nog maar slecht met dit nieuwe plan verenigen, in elk 
geval wilde hij het niet voor eigen verantwoording nemen. Hij vroeg daarom een for
mele A n w eisu n g  van de B e v o llm a c h tig te ,  waartegenover hij de verzekering gaf, geen 
gebruik te maken van zijn recht van beroep op de Secrataris-Generaal, een ietwat 
wonderlijke transactie.3

Omtrent de overige posten van de lederbegroting was reeds in Augustus en Sep
tember vooroverleg gepleegd tussen de R e ic h s s te l le  en het RHL. Aanvankelijk kwam 
men daarbij door reductie van de looi- en handelsvoorraden tot zeer gunstige getallen, 
er zou nl. 10 000 ton zt. aan materiaal ter beschikking staan. Bij nadere beschouwing 
door de afdeling P la n n in g  van het RHL bleek echter H e r r  von Eynern van de R e ic h s 
s te l le  een principiële denkfout gemaakt te hebben: hij had de post ’leder in bewerking’ 
bij ongeluk tweemaal in de berekening opgenomen, hetgeen door de ingewikkelde 
wijze van berekenen niet dadelijk was opgevallen.4 Hierdoor ontstond een tekort van 
2C0D ton, waarvan echter (eeuwig Duits optimisme!) bij de opstelling van het defini

1 Verslag bespreking bij R H L d.d. 26/28-6-43 tussen een vertegenwoordiger der Reichsstelle, de 
Bevollmachtigte en vertegenwoordigers van het R H L  (C.A.B. R H L  1341) Brief Bevollm. aan 
Reichstelle, d.d. 23-7-43. (Archief D. Bevollm. RHL-Tageskopieëri). 2 Telegram Gem. Schuhe 
aan de Bevollm. d.d. 4-8-43 geciteerd in antwoord van Bevollm. d.d. 5-8-43. (Archief D. Bevollm. 
R H L-Tageskopieën). 3 Verslag bespreking R H L/M ink en Siegele d.d. 6 en 8-10-43. Anweisung 
d.d. 8-10-43. (C.A.B. RHL-1340). 4 Verslag besprekingen op 25 en 26-8-1943 tussen Herr von 
Eynern (Reichsstelle), Bevollm. en vertegenwoordigers RHL. Brief Bevollm. aan Reichsstelle d.d.
18-8-43. (Archief R H L 1340).
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tieve programma slechts 1000 ton in rekening werd gebracht, zodat wel tekorten 
moesten optreden. Het programma, waarover men het begin October eens werd, 
luidde inmiddels (in tonnen zt.):

Rund-
leder Buna Vezel-

leder Totaal K alfs
leder

Voering
leder

R ep a ra tie ..................................... 1 675

Nederlanc

500 2 175 50 13
Werk- en beroepsschoenen . 448 41 144 633 — 30
Straatschoeisel............................ 704 634 970 2 308 1 304 261
Drijfr. en techn. leder . . . . 252 — — 252 — —
V eilig h e id sled er ....................... 30 — — 30 60 —
T u ig led er ..................................... 100 — — 100 — 4
Openbare d ien sten ................... 274 — — 274 50 29
D iv e r s e n ..................................... 289 — — 289 108 10

T o t a a l .......................................... 3 772 1 175 1 114 6 061 1 572 374

Bezettingsleger........................... 229

Duitsland

229 2
Jassen M arin e ............................ — — — — 30 —
Oude schoenopdrachten . . 99 — — 99 — 6
N og  nader te bepalen

besteding1 ................................ 2 777 — — 2 777 1 520 616

T o t a a l .......................................... 3 105 — — 3 105 1 552 622

Nadat dit programma met instemming van de G em ein sch a ft S chu he  tot stand was 
gekomen, diende ook voor de schoenindustrie het systeem van fabricage-opdrachten 
te worden ingevoerd. Hiertoe zond de G em ein sch a ft S ch u h e  een fabrikant uit Cann- 
stadt bij Stuttgart, D ir e k to r  Siegele, naar Nederland als gemachtigde. Ondanks het 
feit dat de P la n u n g  nu tenminste aan het begin van het K rie g sh a lb ja h r  tot stand 
kwam, begon hij zijn werk te laat, want de schoenfabrieken moesten voor October 
nog volgens het oude ('oncontroleerbare’, noemde Mink het in een klaagbrief aan de 
R e ic h s s te lle )  systeem van teruglopende bons door het RHL aan een bewerkings- 
vergunning geholpen worden. Extra vertraging ontstond nog, doordat Siegele het 
RHL (terecht!) niet geheel vertrouwde, niets op eigen verantwoordelijkheid durfde 
doen, en voor alle bestaande afspraken eerst een nieuwe bevestiging van Berlijn vroeg. 
Pas eind November konden na de nodige berekeningen, waarbij ook de Vakgroep 
werd betrokken, de orders in zee. Geen rekening werd gehouden met de in October- 
November reeds ontstane afwijkingen, en een heilloze verwarring, die nog nader ter 
sprake zal komen, was het gevolg. Tegelijkertijd werden voor het eerst sinds begin
1942 weer orders geplaatst voor 450 000 paar te ilv e r la g e r te  schoenen voor Duitsland.

1 Later enigszins gewijzigd en als volgt verdeeld: zoollederexport 2 180 ton; schoenopdrachten 
365 ton.
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Om in het gebrek aan buna en zoolleder te voorzien werden door D ir e k to r  Siegele 
twee nieuwe£>-.ra/z-materialen nl. P -S o h le e n  Ig a n il  -hakken in Duitsland aangevraagd.1

De realisatie van de programma’s voor het 8e en 9e K rie g sh a lb ja h r  liet nogal iets 
te wensen over. Zonder twijfel was dit in de eerste plaats het gevolg van onverant
woorde schattingen van de huidenaanval door M ohr c.s. Voorts werd -  met name 
in het voorjaar van 1943 -  de realisatie nog slechter, doordat de aanval zelfs beneden 
de niet al te optimistische schattingen van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees bleef. 
Het was daardoor nodig, de inwerking bij de looierijen in April to t 50 % van de capa
citeit te beperken en in de volgende maanden tot ca. 73 %. Het RHL liet echter tuig
leder en drijfriemleder to t 100 % van het programma inwerken, hetgeen op last van de 
B e v o llm a c h tig te  in Augustus eveneens verminderd moest worden, terwijl de rest van 
het verbruik door reductie der voorraden moest worden gedekt.2 Dat geen acute 
tekorten aan zoolleder ontstonden, was alleen een gevolg van de inkrimping der mani- 
pulatievoorraden bij de handel en de looierijen. Ten dele was deze vermindering een 
normaal gevolg van het stopzetten van de instrooiing, voor een ander deel werd zij 
door de Duitsers geforceerd ten koste van de samenstelling der sortimenten.

De realisatie werd voorts ongunstig beïnvloed door de vertraging en vermindering 
van de import van buna en vezelleder (L e d e r f a s e r s to f f  afgekort L e fa )  uit Duitsland. 
De vaststelling van de voor Nederland beschikbare hoeveelheden was nl. gebonden 
aan het gereedkomen van de Schu h plan u n g , die door het aarzelen van de G em ein 
s c h a f t  S ch u h e  tot October op zich liet wachten. Nu waren in afwachting van de de
finitieve plannen wel reeds leveringen geschied, maar niet in voldoende mate. Boven
dien werd in Juli bekend,3 dat slechts 15,7 ton inplaats van 29,3 ton buna per maand 
beschikbaar zou komen (1 ton buna leverde ca. 7 ton zoolmateriaal), waardoor 
alle berekeningen opnieuw moesten geschieden. Einde 1943 bleek, dat ook de gere
duceerde toewijzingen niet op tijd kwamen, waardoor nieuwe moeilijkheden ontston
den. De luchtbombardementen op de buna-industrie waren hieraan niet vreemd. 
Vooral het Nederlands schoenprogramma werd zodoende door gebrek aan zool
materiaal bedreigd. In de loop van de zomer waren de tekorten met toestemming 
van de B e v o llm a c h tig te  nog opgevangen door omwisseling van buna-tegoed in oor
spronkelijk voor export bestemde zoolleder-halzen en -liezen, maar in het najaar 
begon inkoper Höhn tegen zulke transacties bezwaar te maken. Bovendien moest door 
tekort aan huiden het inwerkingsprogramma in October-December met 20 % worden 
besnoeid. Als gevolg hiervan waren weer tal van besprekingen noodzakelijk, waarbij 
de sinds lang bij het RHL bestaande ontstemming omtrent het optreden van de

1 Verslag bespreking R H L  met Bevollmachtigte en D irektor Siegele d.d. 5-11-43. Idem met de
zelfden en Herr Busack van de Reichsstelle  d.d. 16-11-43. (C.A.B. R H L 1340). 2 Verslag bespre
king d.d. 13-8-43 tussen H err M ohr (Reichsstelle) en RH L. (Archief D. Bevollm. RH L-nota’s 
R H L V). 3 Brief R H L aan Bevollm. d.d. 30-7-43. (Archief D. Bevollm. RH L-nota’s R H L  V, 
R.v.O .).
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G e m ein sch a ft Sch u h e, die voor de export der vervangingsmaterialen zorg had moeten 
dragen, duidelijk tot uiting kwam.

In Januari 1944 kwam het tot een crisis. Het RHL stelde een brief op aan de 
R e ic h ss te lle ,  waarin werd geconstateerd dat thans een enorm tekort aan zoolmateriaal 
was ontstaan, nl.:

wegens geringere huidenaanval 142 t. (leder) 
wegens niet levering van: P-Sohle  130 t. 
wegens niet levering van: buna 247 t. 
wegens niet levering van: Lefa  l i l t .

Daar stond slechts een conversie van 41 ton buna in leder tegenover, zodat het 
programma voor reparatiemateriaal slechts voor 89 %, voor schoenproductie slechts 
voor 41 % zou kunnen worden uitgevoerd, zulks overeenkomstig het bekende prin
cipe van het RHL, dat aan de reparatiesector steeds voorrang diende te worden 
gegeven.

De situatie was nog verergerd door een Duitse domheid. Men had nl. aan de 
Nederlandse buna-verwerkende rubberfabrieken opgedragen zoolmateriaal te fa
briceren met slechts 12 % inplaats van 17 % zuivere buna. D it was onmogelijk geble
ken en tonnen kostbaar materiaal waren verknoeid. Ook dit werd in de grief uiteen
gezet. Verzocht werd tenslotte, de export van zoolleder te verminderen met de hoe
veelheid waarmede Duitsland in gebreke was gebleven, nl. 336 ton croupons en 111 ton 
halzen en liezen. Daar het RHL alleen via de B e v o llm a c h tig te  met de R e ic h ss te lle  
mocht corresponderen, werd de brief ter verzending aan Mink overhandigd.1

Toen Mink geen haast maakte met de verzending (hij droeg niet graag de ver
antwoordelijkheid voor het verminderen van de export, nu zijn positie door de straks 
te behandelen politieke aanvallen op zijn persoon zo zwak was) overhandigde de 
heer Verwoerd op 19 Januari 1944 Mink een nota, waarin hij mededeelde niet langer 
de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Wederom toonde Mink zich niet bereid, 
de brief van 11 Januari door te geven, hij gaf brief en nota zelfs terug met de mede
deling, dat hij deze stukken niet kon accepteren. Inmiddels bleek hij wel bereid de 
situatie in algemene zin aan Berlijn voor te leggen en belde hij daartoe de R e ic h ss te lle  
en de G e m e in sc h a ft S ch u h e  op. De R e ic h s s te lle  toonde zich als gewoonlijk coulant 
en zegde onmiddellijke levering van L e fa  toe, de G em ein sch a ft Schu he  daarentegen 
deelde mede, niets te kunnen doen. Voorts zou de heer Mink naar Berlijn gaan om 
een en ander nader te bespreken.2

De heer Verwoerd nam met deze mededeling geen genoegen. Z.i. had Mink ver
keerd gehandeld door alleen met Berlijn te spreken en het Rijkscommissariaat-  
verantwoordelijk voor de politieke kant van de zaak en de repercussies in het bin
nenland -  er buiten te laten. Hierbij speelde natuurlijk de hoop op een beslissing van

1 Brief R H L aan Reichsstelle d.d. 11-1-44 nr 369393. (Archief RHL-1340). 2 N ota R H L aan 
Bevollmachtigte d.d. 19-1-44. Antwoordnota d.d. 20-1-44 (Archief D. Bevollm. bij RH L nota’s 
RHL-VII). Notities bij copie nota in C.A.B. RH L 1340.
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de Rijkscommissaris als in December 1942 een rol. Aan het Departement werd ge
suggereerd over dit optreden van Mink een klacht in te dienen bij Fischböck of de 
Rijkscommissaris, waartoe de heer Verwoerd een uitgebreid proces-verbaal van de 
gehele ontwikkelingsgang liet opstellen.1 Het Departement toonde zich niet zo heet
gebakerd en wilde de verdere gang van zaken afwachten, mede in verband met een 
andere stap, die dr Hirschfeld juist bij Fischböck had gedaan. De Secretaris-Gene
raal had nl. op 15 Januari een brief gericht aan Fischböck, waarin op grond van de 
reeds in § 1 genoemde enquête in het belang van de volksgezondheid dringend werd 
verzocht de productie van leder en textielgoederen voor Nederlands gebruik te ver
hogen. Hoewel deze brief geen direct resultaat had -  Fischböck antwoordde niet en 
toonde zich in een onderhoud met dr Hirschfeld nogal geprikkeld 2 -  bleek het in
derdaad verstandig, de zaak niet te forceren, want, nadat men nog enige tijd had 
moeten wachten, verklaarde de R e ic h s s te lle  zich in April bereid, het exportquotum te 
verminderen met 115 ton croupons, 190 ton halzen, liezen en koppen en 300 000 
v.vt. voeringleder, waarmede aan de wensen van het RHL grotendeels was voldaan.3

Doordat reeds in M aart de export met toestemming van de R e ic h ss te lle  was stop
gezet en het daarvoor aangewezen zoolleder voorlopig voor Nederland mocht wor
den verwerkt, kon een deel van de gevreesde achterstand bij de schoenproductie nog 
worden voorkomen.4 De schoenproductie had echter inmiddels nog andere grote 
moeilijkheden ondervonden door de verlate invoering der fabricage-opdrachten. 
Al spoedig bleek, dat het volstrekt onmogelijk was in vier maanden (December 1943— 
April 1944) de productie zo te regelen, dat tezamen met de productie van de acht 
voorafgaande maanden precies het schema voor een jaar van de G em ein sch a ft S ch u h e  
zou worden gehaald. Als men daaraan de hand zou willen houden, zou men bepaalde 
fabrieken moeten stilleggen, terwijl andere door gebrek aan capaciteit hun orders 
niet klaar zouden kunnen krijgen. Desondanks bleef D ir e k to r  Siegele -  waarschijn
lijk uit vrees voor Berlijn -  aanvankelijk op het standpunt staan, dat aan de 
gegeven opdrachten niet getornd kon worden en pas na langdurige besprekingen 
met de Vakgroep en de winkeliersverenigingen liet hij zich overtuigen, dat nieuwe 
maatregelen nodig waren. Begin Februari werden de fabricage-opdrachten vervan
gen door nieuwe, die meer aangepast waren aan de werkelijkheid.5 Wegens het grote 
gebrek aan zoolmateriaal wilden de B e v o llm a c h tig te n  aanvankelijk de programma’s 
slechts voor 70 % laten uitvoeren. Het RHL ging hier niet mee accoord en liet in 
April 1944 op eigen gelegenheid ook de resterende 30 % in bewerking nemen, toen 
de voorziening met zoolmateriaal was gewaarborgd. Door deze oorzaken zag de 
uiteindelijke realisatie van het schoenprogramma er geheel anders uit dan de normen 
van de G e m ein sch a ft Sch u h e. Door het tekort aan zoolmateriaal werden ca. 500000

1 Brief R H L aan Departement d.d. 20-1-44 nr 372371 (C.A.B. 22-2/2-30.) Proces-verbaal d.d. 
26-1-44 in C.A.B. R H L 1341. 2 Copie-brief en verklaring dr Hirschfeld in stukken Ned. 
Delegatie-Neurenberg E4a-T en E 4 c-X . 3 Verslag bespr. RH L-Busack d.d. 4 en 5 April 1944. 
(C.A.B. R H L 3026) en M aandverslag April 1944 van het RH L. 4 Verslag bespreking d.d. 
11-3-44 bij RHL. (Archief D. Bevollm. bij RHL). 5 Verslagen van besprekingen met de Vak
groep etc. in Jan/Febr. 1944 (C.A.B. RH L 1341).
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paar te weinig geproduceerd op een totaal van ruim 4 millioen en de verdeling naar 
soorten was volstrekt anders dan voorzien. Het RHL had zijn oorspronkelijke 
plan om meer kinder-, jongens- en meisjesschoeisel te produceren kunnen uitvoeren. 
Voor exacte cijfers zie men § 7.

De realisatie van het rundlederprogramma voor het 8e K rie g sh a lb ja h r  was (in 
tonnen zt.):

Plan Realisatie 
N ederland. . . 4 576 4 806 
Duitsland . . .  2 0 5 0  1 218

En voor het 9e K rie g sh a lb ja h r :

Nederland . . .  3 112 3 765 
Duitsland . . . 3 105 2 112

Deze gunstige realisatiecijfers, voor Nederland nog verbeterd door de conversie 
van bunamateriaal in leder, waren echter slechts mogelijk door een enorme reductie 
der voorraden.

Een vergelijking tussen 1 April 1943 en 1 April 1944 geeft het volgende beeld (in 
tonnen zt.):

leder in bewerking ledervoorraden 
1 April 1943 . . .  6 329 3 658
1 April 1944 . . .  2 140 2 700

Van het totale verbruik van 12 280 ton was dus ruim 5000 ton uit reserves geput, 
een methode die uiteraard niet a d  lïb itu m  kon worden voortgezet.1

Rest nog een kort verslag van de pogingen, die omstreeks de jaarwisseling 1943- 
1944 werden gedaan om de heer Verwoerd en met hem ook de B e v o llm a c h tig te  Mink 
uit het zadel te lichten.

In Hoofdstuk V werd medegedeeld, hoe Mink naar Nederland moet zijn gekomen 
op voorspraak van een machtig P a r te ig e n o ss e :  H e r r  Möhlenbeck. Deze constateerde 
tot zijn leedwezen, dat Mink, eenmaal in Amsterdam, hoe langer hoe meer onder de 
invloed van de heer Verwoerd kwam, niet streng genoeg tegen het RHL optrad en de 
belangen van zijn landgenoten onvoldoende behartigde. Nu de voormalige protégé 
zo teleurstelde, werd een fraaie intrige op touwgezet om Verwoerd en Mink tezamen 
in het verderf te storten. Omdat men wel wist, dat de heer Verwoerd tamelijk sterk 
stond bij de H a u p ta b te ilu n g  G e w e rb lic h e  W ir tsc h a f t,  probeerde men het via een andere 
vaak naijverige, instantie: de B e a u ftra g te  van Speer in Nederland, Fiebig, die een 
persoonlijke bekende van Möhlenbeck was. Fiebig’s A u sse n s te lle n le ite r  in Brabant 
werd ook voor het plan gewonnen en zond zijn chef eind December 1943 een rapport, 
waarin op grond van mededelingen van de Duitse bedrijfsleiders van de lederfabrieken

1 Cijfers uit de afrekeningen over deze beide Kriegshalbjahre voor de Bevollmachtigte.
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De Kroon en De Amstel en van de NSB-voorzitter van de Vakgroep Schoenindustrie 
werd medegedeeld, dat Mink zich volkomen liet leiden door de heer Verwoerd en 
zich bovendien in particuliere gesprekken anti-nationaalsocialistisch en defaitistisch 
uitliet, ja  zelfs gesproken zou hebben over de aanstaande vlucht der Duitsers uit 
Nederland. Voorts werd Mink beschuldigd van knoeierij ten eigen bate en -o m  Fiebig 
gunstig te stemmen -  van afbrekende critiek op diens organisaties van technici. Als 
opvolger van Mink werd een Duits vriendje voorgesteld, terwijl controle door het 
RHL bij bedrijven van Rijksduitsers zou moeten worden verboden.1

Even scheen het opzetje te zullen gelukken. Fiebig toonde zich verontrust, riep 
Mink ter verantwoording ten overstaan van de klagers en droeg hem bij die gelegen
heid op, inderdaad de controle van het RHL bij Duitse bedrijven te verbieden. Dit 
was bij allerlei Rüstungs-bedrijven voor controleurs van andere Rijksbureaux reeds 
lang het geval en op zichzelf dus niets bijzonders. Mink gaf dit alles onmiddellijk 
in de vorm van een Anweisung op 6 Januari 1944 aan het RHL door. Tegelijkertijd 
werd bepaald, dat alle correspondentie met Duitse bedrijven via de Bevollmachtigte 
moest lopen en dat het niet was toegestaan, bedrijfsresultaten van deze firma’s op te 
vragen.2 Voor het RHL betekende dit een ernstige zaak. Practisch was de gehele 
overlederindustrie nu aan zijn toezicht onttrokken, terwijl bovendien zijn prestige 
zeer onder een openlijke nederlaag zou lijden. De heer Verwoerd stelde onmiddellijk 
dr Hirschfeld op de hoogte, die een onderhoud met Fiebig aanvroeg. Fiebig was 
reëel genoeg om niet te veel op de politieke klachten in te gaan en liet zich vrijwel 
overtuigen, dat de medewerking van het RHL onmisbaar was voor een zo goed moge
lijke productie. Hij beloofde de Anweisung te zullen doen intrekken. Bovendien 
bleken klachten over politieke discriminatie en traagheid bij het RHL bewijsbaar on
gegrond.3 Midden Januari 1944 zag het er naar uit of de zaak weer in orde was, de 
Anweisung werd echter niet ingetrokken. Het bleek, dat de Duitsers eerst nog een 
contröle wensten op de maatregelen van het RHL t.a.v. de lederindustrie die niet 
werden vertrouwd, terwijl bovendien van andere zijde nieuwe pogingen in het werk 
werden gesteld om de leiding van het RHL te wippen. Een ambtenaar van Rost van 
Tonningen’s privé-Departement (Bijzondere Economische Zaken) reisde het land af 
en probeerde bij zijn politieke geloofsgenoten materiaal tegen het RHL te verzame
len.4 Nadat een Duitse commissie de capaciteitsbeoordeling en verdere maatregelen 
van het RHL bij de lederindustrie in orde had bevonden, werd tenslotte op 26 Juni 
1944 de Anweisung ingetrokken.5 De Duitse fabrieken kregen het recht zich bij Mink 
te bezwaren tegen eventuele onrechtvaardige maatregelen van het RHL. De oor.

1 Brief Aussenstelle Nrd. Brabant aan R. Fiebig d.d. 22-12-43. (Copie in Archief RHL-directie. 
Brief Fiebig aan G. M öhlenbeck d.d. 28-12-43. (C.A.B. R H L 3026). 2 Anweisung d.d. 6-1-44 
(C.A.B. RHL-directie). 3 Brief dr Hirschfeld aan L. F. Verwoerd d.d. 13-1-44. (C.A.B. RHL- 
directie). 4 Omtrent deze affaire zijn onvoldoende gegevens bekend. Zij maakte deel uit van de 
door Rost van Tonningen tegen dr Hirschfeld en diens beleid gevoerde campagne. Ook tegen 
de Bedrijfsgroep werd door Bijz. Ec. Zaken en Econom isch Front geageerd wegens haar weige
ring zich met Auftragsverlagerung etc. bezig te houden. (Zie H oofdstuk V, § 3). 5 N ota  Be
vollm. aan R H L d.d. 26-6-44. (C.A.B. RHL-directie). Verdere gegevens ter zelfder plaatse.
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spronkelijke politieke klacht tegen Mink was inmiddels onder tafel gewerkt, hoewel zij 
niet geheel ongegrond was. Het was bekend dat Mink voor zichzelf zaakjes deed en 
wat de politiek betreft kreeg hij bij het RHL menigmaal te horen dat de oorlog voor 
Duitsland verloren was, en protesteerde hij daar niet tegen. Hoe Mink zich hieruit 
heeft weten te redden, is ons niet bekend.

§ 3. SLUITING VAN BEDRIJVEN EN ARBEIDSINZET

De behandeling van dit onderwerp werd in Hoofdstuk IX afgebroken in het 
voorjaar van 1942, toen een groot gedeelte der industrie door plaatsing op de zg. 
N e g a t iv l is te  zijn kolen- en electriciteitstoewijzing verloren had. Deze bedrijven draai
den echter nog voor het grootste deel met handkracht door. In de zomer van 1942 
begon het duidelijk te worden, dat deze nog betrekkelijk gunstige toestand niet ten 
eeuwigen dage zou kunnen duren. De Duitse behoefte aan arbeidskrachten bracht 
steeds meer de leuze R a tio n a lis ie ru n g  d e r  P ro d u k tio n  op de voorgrond.

In Mei 1942 was bij de A b t .  G ew e rb lic h e  W ir tsc h a f t  een R a tio n a lis ie ru n g sa u ssch u ss  
gevormd, die aan alle Nederlandse bedrijven een formulier had gezonden waarop een 
beeld moet worden gegeven van de aard en de bestemming der productie, het aantal 
arbeiders etc.1 Deze formulieren circuleerden vervolgens bij de diverse afdelingen van 
de R ü s tu n g s in sp e k tio n  en bij de Z e n tr a la u f tr a g s te l le  en als geen van deze instanties 
enig belang in de productie zag, kon het bedrijf gesloten of in elk geval voor de men- 
senjagers van Sauckel vrijgegeven worden. De verschillende G ru p p en  van de A b t .  
G e w e rb lic h e  W ir tsc h a f t  werden geacht, bij dit overleg de belangen der civiele productie 
te behartigen. Het doel dezer actie werd de directeuren der Rbx duidelijk gemaakt 
op een vergadering t e ’s-Gravenhage op 17 Juni 1942, w aarD r. Heinemann hun on
omwonden mededeelde, dat voortaan de volgende richtlijnen zouden gelden:
1. alleen het allernoodzakelijkste mag geproduceerd worden;
2. alleen de volstrekt noodzakelijke grond- en hulpstoffen en energie kunnen ter be

schikking worden gesteld;
3. voorzover bepaalde machines en andere hulpmiddelen niet worden gebruikt, kun

nen zij naar andere bedrijven worden overgeplaatst;
4. de mogelijkheid van herdistributie van kapitaalgoederen strekt zich uit tot het 

gehele Duitse machtsgebied, eventueel kunnen zij ook als ruilobject bv. voor 
noodzakelijke grondstoffen worden gebruikt.

Deze openhartige verklaring (alleen de arbeidsinzet werd niet genoemd) was wel 
geschikt om de schrik er in te brengen.2

In Juli 1942 werd reeds aan een aantal lederwarenfabrieken de energietoewijzing 
ontnomen, terwijl het begin Augustus duidelijk werd, dat ook t.a.v. de leder- en

1 Formulier 17/250/42. (Archief Gewi 17). 2 Volgens C. N . F. Swarttouw, D e Textielvoorziening 
van Nederland, Amsterdam, 1947.
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schoenindustrie een besluit van de R a tio n a lis ie ru n g sa u ssch u ss  in de lucht hing en 
dat de bedrijven der N e g a t iv l is te  gevaar liepen, geheel gesloten te worden. Na een 
voorlopige bespreking bij de R ü s tu n g s in sp e k tio n  zond het RHL een brief in, waarin 
werd uiteengezet, welke besparingen reeds waren verkregen en welke belangrijke 
productie c.q. reparatie-werkzaamheden bij de zonder kolen doorwerkende bedrijven 
nog werden uitgevoerd. Voorlopig vielen de nieuwe maatregelen nogal mee, de ge
vreesde algemene stillegging bleef nog uit, slechts werden 7 pantoffelfabrieken en 5 
schoenfabrieken medio Augustus ter plaatsing op de N e g a t iv l is te  aangewezen, ter
wijl tevens in principe werd bepaald, dat van de pelsbereiders en fabrikanten van uit
rustingsstukken alleen diegenen, die voor de W e h rm a c h t  werkten, open zouden kunnen 
blijven.1

Het RHL trachtte inmiddels voortdurend de dreigende sluitingen weer ongedaan 
te maken en vanaf de zomer van 1942 ging er eigenlijk geen week voorbij of er werd 
tenminste één bespreking over dit onderwerp met de Duitse autoriteiten gehouden, in 
de eerste plaats met de B e v o llm a c h tig te  en in de tweede plaats met het S o n d e r re fe ra t  
R a tio n a lis ie ru n g ,  dat in September de werkzaamheden van de R a tio n a lis ie ru n g s
au ssch u ss  overnam. Met kracht van cijfers werd aangetoond, dat de van verdere 
concentratie te verwachten energiebesparing toch geen zoden aan de dijk zou zetten, 
terwijl voor iedere in aanmerking komende fabriek argumenten werden naar voren 
gebracht om juist haar onmisbaarheid aan te tonen. Aanvankelijk scheen het overleg 
niet veel succes op te leveren, vooral omdat de Duitsers in ’t geheel niet meer onder de 
indruk kwamen van het argument dat energiebesparing uit zou blijven. Het ging 
nu immers om werkkrachten! Toch werd in September 1942 bereikt, dat de voor de 
N e g a t iv l is te  aangewezen bedrijven voorlopig konden doorwerken, de sluitings- 
quaestie zou nader worden bekeken door een speciale commissie, waarin ook het 
RHL zou zijn vertegenwoordigd. Voor de drijfriemfabrieken van de N e g a t iv l is te , 
die sinds een jaar geen brandstof hadden ontvangen, werd zelfs opnieuw een kleine 
kolen toewijzing losgekregen, op grond van het grote belang van deze bedrijfstak 
voor de gehele industrie.2 T.a.v. algemene sluitingsmaatregelen trad hiermede weer 
een periode van rust in, die vijf maanden zou duren.

Er was echter een ander terrein, waarop allerminst rust heerste. Sauckel liet nl. 
door zijn slavenhalerskantoor in Nederland, de H a u p ta b te ilu n g  S o z ia le  V erw a ltu n g , in 
de herfst en de winter van 1942 een aantal A k tio n e n  uitvoeren, die in totaal ca. 50 000 
arbeiders voor Duitsland moesten opleveren. De Gewestelijke Arbeidsbureaux 
riepen hierbij voornamelijk arbeiders uit de industrie op, daar Duitsland geschoolde, 
althans geoefende, krachten wenste en vrijwel geen overschot van werklozen meer 
bestond. Deels geschiedde de oproeping willekeurig, deels op aanwijzing van een 
Duitse P rü fu n g s -K o m m iss io n ,  die in de zomer van 1942 en ook in 1943 enige tijd in

1 Verslag bespreking RH L-/l/jf. Gewi d.d. 7-8-42. Brief Gruppe Leder aan RH L d.d. 17-8-42, 
div. brieven van R H L aan Abt. Gewi. (Archief Gewi 7). M aandverslagen Juli en Augustus 1942 
RHL. 2 Maandverslagen September 1942 en Mei 1943 RHL.
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Brabant rondreisde en waarin ook een Duitse schoenfabrikant als deskundige zitting 
had. Bij deze H o lla n d -A k tio n  z w e i te s  P ro g ra m m  werd een groot aantal bedrijven 
uit de lederbranche getroffen. Het RHL trachtte zoveel mogelijk deze bedreiging af 
te wenden, doch kon hier slechts voor een deel in slagen, ondanks steun die van de 
G ru p p e  L e d e r  werd ondervonden. Een resultaat, dat tenslotte in October bereikt 
werd, was de vrijwaring van de drijfriemindustrie voor verdere aderlatingen. Voor 
de leder- en schoenindustrie werd tegelijkertijd een percentage van 5 resp. 10 % te 
’bemiddelen’ arbeiders als onvermijdelijk minimum genoemd. De activiteit der 
Arbeidsbureaux en hun Duitse F a c h b e ra te r  was echter veelal zo plotseling en hevig, 
dat er in de practijk van deze richtlijnen niet veel terecht kwam. Talloze malen werd 
dan ook door de getroffen ondernemingen de hulp van het RHL ingeroepen, die 
gaarne werd verleend, doch ondanks incidentele steun van de G ru p p e  L e d e r  en de 
B e v o llm a c h tig te  meestal zonder succes bleef. Of de arbeiders waren al weg, öf de 
F a c h b e ra te r  wenste naar geen rede te horen. Het meeste succes hadden nog die be
drijfsleiders, die bijv. door middel van een paar fraaie actentassen de F a c h b e ra te r  
gunstig wisten te stemmen. Vooral door het verdwijnen van geschoolde krachten leed 
de industrie in de winter van 1942 op 1943 ernstige verliezen, die de productie merk
baar benadeelden.1

Aanzienlijk succes werd daarentegen behaald bij het verkrijgen van vrijstellingen 
van terugvoering in krijgsgevangenschap toen deze in het voorjaar van 1943 aan de 
orde kwam. Plannen van de Duitsers om ook schoenmakers en winkeliers in grote 
aantallen voor de arbeidsinzet te bestemmen kwamen niet to t uitvoering.

In de eerste maanden van 1943, na het bekend worden van de richtlijnen voor de 
sluiting van onbelangrijke bedrijven, café’s etc. in Duitsland einde Januari,2 kwam 
het lang gevreesde sluitingsbevel voor de N e g a t iv l is te  af. Het S o n d e r re fe r a t  R a tio n a lis ie -  
ru n g  had in D ir e k to r  Brocke een uiterst actieve nieuwe chef gekregen, die met be
kwame spoed de sluiting van alle z.i. overbodige bedrijven ter hand nam. Op 3 Fe
bruari hadden enkele functionarissen van het RHL een bespreking met Brocke’s 
medewerker Klugewitz en een vertegenwoordiger van de Z e n tr a la u f tr a g s te l le .3 Hun 
werd aangekondigd, dat t.a.v. de bedrijven der N e g a t iv l is te  de volgende maatregelen 
te wachten waren:
1. algehele stillegging;
2. herdistributie van de aanwezige grond- en hulpstoffen;
3. overplaatsing van stilliggende machines naar andere bedrijven in binnen- of bui

tenland;
4. vordering van het personeel voor tewerkstelling.

Voorts zou de lederwarenindustrie aan een nieuwe, scherpe contröle worden 
onderworpen.

1 Maandverslagen R H L October 1942 t/m  April 1943. 2 Führer-Erlass van 13-1-43. Verordnung 
d.d. 29-1-43 (Reichsgesetzblatt Teil I nr 11). 3 Verslag bespreking d.d. 3-2-43 (C.A.B. RH L- 
documentatie- 143).
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De vertegenwoordigers van het RHL lieten niet na, de bekende bezwaren te maken. 
Afgesproken werd, dat het RHL in overleg met de betrokken Vakgroepen voorstellen 
zou doen, waarbij bepaald onmisbare bedrijven zouden worden aangewezen, die in 
elk geval open moesten blijven. Ondanks deze afspraak ontvingen zonder verder 
overleg einde Februari 1943 alle bedrijven van de Negativliste een aangetekend 
schrijven, waarbij hun werd opgedragen per 1 M aart de productie te staken, terwijl op 
alle voorraden, machines en gereedschappen beslag werd gelegd door het Rijks
commissariaat. In totaal kregen 524 ondernemingen uit de lederbranche zulk een 
brief. Zonder twijfel was deze plotselinge versnelling het gevolg van de débacle bij 
Stalingrad en de daarop volgende dramatische afkondiging van de totale oorlog door 
Goebbels.

Het RHL protesteerde telefonisch en schriftelijk tegen het niet nakomen van de 
gemaakte afspraak en verkreeg vrijwel onmiddellijk een audiëntie bij Brocke.1 Deze 
begon met een uiteenzetting over het belang van Duitslands strijd voor Europa, die 
het thans noodzakelijk maakte alle hulpbronnen te reserveren voor kriegs- und 
lebenswichtige doeleinden. De thans genomen maatregelen waren daarom onafwend
baar. De heer Verwoerd wees op het belang van vele te sluiten bedrijven, met name 
de reparaties verrichtende schoenfabrieken, en vroeg voorts of het van Duits stand
punt niet rationeler was, de Nederlandse industrie zoveel mogelijk vollverlagerte 
opdrachten te geven, omdat de prestaties der te verplaatsen arbeiders in Nederland 
zonder twijfel beter zouden zijn dan in Duitsland. Gedacht werd bijv. aan fabricage 
van technische lederwaren. Voorts werd uiteengezet, dat de fabrieken een uitloop- 
termijn nodig hadden, wilde men geen grondstofverlies veroorzaken. Brocke bleek 
een practisch man en afgesproken werd, dat het RHL voorstellen zou doen t.a.v. de 
uitlooptermijnen en heropening van onmisbare bedrijven. Bovendien beloofde 
Brocke geen verder fa its aecomplis meer te stellen en gaf reeds dadelijk de toezegging, 
dat reparatiebedrijven open zouden mogen blijven.

Nu volgden zeer langdurige onderhandelingen, waarvan wij de details niet zullen 
bespreken. Ook met de Vakgroepen werd intensief overleg gepleegd. Tenslotte 
kwam men bij het RHL tot de conclusie, dat bij eventuele verdere sluitingen de pro
ductie geconcentreerd diende te worden bij de middelgrote bedrijven, aangezien zij bij 
enkele grote bedrijven te kwetsbaar zou zijn en bij de vele kleine te oneconomisch.

Als uitlooptermijnen werden op voorstel van het RHL bepaald: schoen- en leder- 
warenindustrie to t 30 April 1943, lederindustrie tot 31 Mei 1943.

De capaciteit van de schoenindustrie dreigde door de sluitingen zozeer terug te 
lopen, dat geen behoorlijke hoeveelheid bonloos schoeisel meer zou kunnen worden 
gemaakt. Na besprekingen, waarin ook de Vakgroep werd betrokken, gelukte het 
negentien schoenfabrieken extra open te houden, waarvan een tiental speciaal voor 
bonloos schoenwerk. Daarentegen kwamen de Duitsers terug op Brocke’s aanvan

1 Brieven Abt. Gewi III 5 aan R H L d.d. 17 en 19 Febr. 1943. (L. F. Verwoerd). Brief RH L aan 
Abt. Gewi d.d. 25-2-43 nr 277631 (Archief D. Bevollm. RHL) en verslag bespreking bij Dir. Brocke
d.d. 26-2-43 (C.A.B. RHL-docum entatie map 143).
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kelijke toezegging, de reparatiebedrijven open te laten. Slechts één groot reparatie
bedrijf mocht geopend blijven (zie ook § 8).

Voor de lederwarenindustrie werd tenslotte enig succes bereikt. Op voorwaarde 
dat alleen noodzakelijke artikelen zouden worden geproduceerd, mocht een veertien
tal fabrieken blijven werken. Een klein getal andere bleef als reparatiebedrijf aan het 
werk.

Ook voor de lederindustrie werd verzachting der maatregelen verkregen. Op 
technische gronden werden de uitlooptijden der gesloten fabrieken aanzienlijk ver
lengd, voor een belangrijk deel zelfs tot October-December.1

Door de invoering van het stelsel der fabricage-opdrachten was inmiddels een 
nieuw gevaar voor de lederindustrie ontstaan. De productie was zo overzichtelijk 
en hanteerbaar geworden, dat gemakkelijk enige fabrieken gesloten konden worden, 
als door vermindering van de aanval de capaciteit te groot dreigde te worden.

In Mei en Juni 1943 bleek dit reeds. De aanval nam zozeer af, dat de inwerking 
tijdelijk to t 50 % der capaciteit terugliep, waarop de Bevollmachtigte prompt een vijf
tal fabrieken uitsloot van verdere toewijzing en naar de ’uitloop-lijst’ liet overbrengen. 
In Januari 1944 werd wederom een drietal zoolleder- en werd één tuiglederfabriek 
van verdere toewijzigingen uitgesloten.2

Aan de uitlatingen van sommige Duitsers was intussen zeer goed te merken, 
dat men in Berlijn nog verder wilde gaan. Sommige Duitse lederfabrikanten wilden van 
de steeds geringer bezetting der bedrijven in Nederland gebruik maken om de con
currenten in Brabant definitief om zeep te brengen. Zij trachtten hiervoor de Reichs
stelle te winnen en hadden daarbij, gezien hun invloedrijke positie, wel enig succes, 
hoewel zij de zeer sterke Verlagerungs-tendenz bij de hoogste economische leiding van 
het Derde Rijk tegen zich hadden. Meermalen werd door de vertegenwoordigers der 
Reichsstelle in Nederland gezegd, dat het toch eigenlijk onzin was, voor een paar 
duizend ton huiden nog zoveel omslag te maken. Daartegenover werd dan door de 
heer Verwoerd en de zijnen het enorme sociale en economische belang van de Neder
landse industrie -  dit laatste ook voor Duitsland -  zo goed mogelijk in het licht 
gesteld. Hoeveel gewicht deze betogen in de schaal hebben geworpen, is niet na te 
gaan. Feit is echter dat de Duitsers tot het einde toe niet de moed hebben kunnen 
vinden om deze plannen te verwezenlijken. Een ontzaglijk gevaar was hiermee af
gewend, want zelfs al hadden de Duitsers de practisch niet te verplaatsen machine
rieën hier gelaten, dan nog ware een industrie, die enige jaren had stilgelegen en van 
alle voorraden was ontbloot, na de bevrijding slechts met de grootste inspanning 
en kosten weer op gang te brengen geweest.3

1 Verslag bespreking Schuil-K lugew itz-M ink op 26-3-43. (C.A.B. R H L 1341), Maandverslagen
RH L Mei 1943. Brief RH L aan Sonderreferat Rationalisierung d.d. 20-4-43. (L. F. Verwoerd). 
Mededelingen L. F. Verwoerd aan schrijver. 2 Maandverslag R H L Mei 1943 en Februari 1944.
3 M ededeling o.a. van L. F. Verwoerd aan schrijver. Fatsoenlijke Duitsers, zoals bijv. de Treu
hander van de Fa. Kaufmann, waarschuwden de Nederlanders tegen het gevaar, dat hen van deze 
zijde bedreigde. (M ededeling J. H. Feuth, destijds procuratiehouder bij de Fa. Kaufmann, aan 
schrijver).
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Het duurde overigens nogal lang voordat de sluitingsmaatregelen volledig effect 
hadden. Vanzelfsprekend was de animo bij de fabrikanten om de laatste resten uit 
te werken, en daarmee ook de voorraden door herdistributie verloren te zien gaan, 
niet groot. Van Duitse zijde werd dan ook meermalen gedreigd, o.a. met het inzetten 
van een Duitse commissie van toezicht bij bedrijven, die vóór 1 December 1943 nog 
niet klaar waren. Dit waren er tenslotte slechts vijf en de bedreiging werd niet uit
gevoerd.1

In de loop van de zomer was door Brocke de eis gesteld, dat nog verder geratio
naliseerd zou worden. De Vakgroepen zouden daarbij advies moeten geven.2 Deze 
bedankten echter voor de eer, de eigen leden voor executie aan te mogen wijzen en 
voorlopig was daarmee het vraagstuk van de baan. Van een stelselmatig ingrijpen 
kwam verder niets meer. Vrijwel evenzo ging het met Duitse plannen tot vereenvou
diging van het handelsapparaat (alleen voor huiden en leder), die begin 1944 werden 
aangekondigd. Mink, waarschijnlijk onder aandrang van de Hauptabt. Gewerbliche 
Wirtschaft, wilde een aantal kleinere firma’s sluiten. De heer Verwoerd besprak 
een en ander met Herr Busack van de Reichsstelle, die, zoals wij reeds eerder zagen, de 
kwaadste niet was. Busack verklaarde tenslotte, dat het hem genoeg was als de kleine 
firma’s ’uit het gezicht verdwenen’ door slechts een twintigtal zaken het recht te 
geven bij de looierijen in te kopen en de rest to t tussen- of kleinhandelaar te maken. 
Zulks geschiedde, ondanks hernieuwde aandrang van Mink, die een voorselectie 
wilde.3

De stand der sluitingen per 1 December 1943 was: 4

Leder-
fabrieken

Schoen
fabrieken

Drijfriem
fabrieken

Lederwaren-
fabrieken

Ingeschreven ondernemingen . . . . 171 334 40 180
G eo p en d ....................................................... 43 a 92 b 39 42 d
Idem voor speciale doeleinden . . . 2 5 c — S e
U itlo o p b ed r ijv en ..................................... 5 — — —
G eslo ten ........................................................ 121 237 1 133

Gerekend naar de capaciteit was gesloten:
Van de zoollederindustrie.......................64%
Van de overlederindustire....................... 25%
Van de drijfriemlederindustrie . . . .  70%
Van de tuiglederindustrie....................... 85%
Van de schoenindustrie............................40%

1 Verslag bespreking R H L -M ohr d.d. 15-10-43. (C.A.B. RHL-1341). 2 Brief Hauptabt. Gewi
aan D. Bevollm. RH L d.d. 14-8-43 en 16-8-43. (Afschriften in C.A.B. RHL-documentatiemap 104).
3 Brieven van Vak- en Bedrijfsgroep aan RHL d.d. 14, resp. 18-9-43. (C.A.B. RHL-documentatie
map 104). Interne nota R H L d.d. 5-2-44. (C.A.B. RHL-3020). Circulaire’s RH L model 733 en 
734 d.d. 31-7-44. (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Maandrapport R H L Mei 1943 en Lijst per 
1-12-43 in Archief Gewi 7-Bedrijfssluiting.
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a. 28 zoolleder-, 10 overleder-, 5 drijfriemleder- en 4 tuiglederfabrieken, waarbij 4 overkruisingen;
b. uitsluitend voor mijnschoenen 3, klom pschoenen 3, klom psokken 4, biezenschoenen 4, 

Duitse loonopdrachten 3 bedrijven;
c. vakscholen;
d. voor uitrustingstukken 10, veiligheidsartikelen 5, kleding 3, handschoenen 1, koffers 4, 

tassen 5, rijwielartikelen 1, diversen 13;
e. voor reparatie.

In de zomer van 1944 wilden de Duitsers opnieuw een zorgvuldige uitkamming 
van de leder- en schoenfabrieken organiseren, om nogmaals een aantal vakarbeiders 
voor Duitsland vrij te maken. De hiertoe speciaal uit Duitsland ontboden deskundige 
kwam echter pas in Juli aan. Hij kreeg geen gelegenheid meer, zijn taak te vervullen.

Voor de gesloten bedrijven gold de algemene steunregeling, die door de Hoofd
groep Industrie en het Departement was uitgewerkt. Bij wijze van voorschot konden 
de stilgelegde bedrijven voor de absoluut noodzakelijke instandhoudingskosten 
gelden opnemen bij de Maatschappij voor Industriefinanciering, die aan de werkende 
bedrijven een omslag van maximaal 25 % der ondernemingsbelasting oplegde. De 
krachtens de voorlopige steunregeling der Bedrijfsgroep (zie Hoofdstuk IX, § 3) ont
vangen uitkering werd met de nieuwe steunbedragen verrekend. Een gedetailleerde 
bespreking hiervan valt buiten het kader van dit geschrift.

Daarnaast werd in de Vakgroepen Lederindustrie en Schoenindustrie nog een 
onderlinge steunregeling getroffen. Bij de Vakgroep Lederindustrie stortten de wer
kende bedrijven 1 % van hun omzet over 1943 a  fo n d s  p e r  du , waaruit aan de stil
liggende bedrijven maximaal 2 % van de omzet in 1941 kon worden uitgekeerd.

De regeling van de Vakgroep Schoenindustrie was ingewikkelder. De heffing 
bedroeg hier maximaal 2 % van de jaaromzet. Met de opbrengst werden twee soorten 
van steun verleend, nl. ’primaire’ steun aan bedrijven, die zich voor de algemene 
steunregeling hadden opgegeven. Onafhankelijk van de beslissing der ’Mavif’ werd 
deze steun uitgekeerd, bij een gunstige beslissing omtrent de algemene steun zou zij 
echter met deze worden verrekend. De ’secundaire’ steun werd a  f o n d s  p e rd u  ver
deeld onder alle ondernemingen die zich hiervoor opgaven uit het na uitkering van de 
’primaire’ steun nog beschikbare bedrag. Deze ’secundaire’ steun bedroeg maximaal 
4 % van de omzet in 1939.*

Omtrent de toepassing der algemene steunregeling ontstonden in 1943 enige 
quaesties. Het RHL achtte het nl. twijfelachtig of ook steun zou moeten worden ver
leend aan bedrijven, waarvan op goede gronden moest worden aangenomen, dat zij 
nooit meer renderend zouden worden, bijv. kleine kuiplooierijen, zulks in verband 
met de algemeen geldende richtlijn, dat slechts steun kon worden verleend aan 
bedrijven welker instandhouding sociaal-economisch gerechtvaardigd was. Het De

1 Gegevens ontleend aan De Leder- en Lederverwerkende Industrie, jaargangen 1943-1944. D e  
regeling voor de Lederindustrie werd op 21-6-43 door de voorzitter der Bedrijfsgroep getekend  
en op 27-7-43 bij Beschikking nr 40834 door de Secr.-Gen. goedgekeurd. D e regeling voor de 
Schoenindustrie werd door de voorzitter getekend op 30-11-43, doch pas op 10-7-45 goedgekeurd 
bij M inisteriële Beschikking nr 2100 S.
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partement besliste hierop, dat in geen geval door steunweigering een koude sanering 
mocht worden uitgevoerd. Slechts in gevallen waarin de ondergang van het betrokken 
bedrijf als vaststaand moest worden aangenomen, zou geen steun moeten worden 
verleend.1

Voor de algemene steun meldden zich 50 ondernemingen aan. Ca. 35 aanvragen 
werden goedgekeurd.

De uitkeringen bedroegen:
lederindustrie schoenindustrie

1942 . . . .  f 2 0 9 2 7  f  16 337
1943 . . . .  51 283 34 594
1944 . . . .  —  13 047

f  72 210 f  63 978

Krachtens de onderlinge steunregeling voor de lederindustrie werd in 1943 
f  83 000 uitgekeerd, in 1944-1945 f29098, in deze laatste periode aan vier fabrieken.

Krachtens de onderlinge steunregeling voor de schoenindustrie werd in 1945 
uitgekeerd: f  21 072, eveneens aan vier bedrijven.

Het aantal bedrijven, dat behoefte had aan financiële hulp was dus zeer gering, 
de bereidheid der anderen om te helpen echter groot.2

§ 4. LOOISTOFFEN

a. Invoer en verbruik
D e  grote loo istofcrisis die in  de w inter 1942-1943 had geheerst, w as ju ist achter de rug  

op  het m om ent, w aarop  wij thans beginnen. M aart en  April 1943 hadden  aanzienlijke im 
porten  gebracht, w aardoor de schaarste m et één  slag  w as opgeheven  en  overgang op  vache- 
lo o iin g  weer m ogelijk  gew orden . D e  behoefte v oor  h et 8e K riegshalbjahr werd als gevolg  
van  de in  Februari d oor Berlijn bevolen  Angleichung  aan de hand  van  het lederprogram  
volgen s de D u itse  norm en berekend. H ierdoor verkreeg de lo o isto fb eg ro tin g  ditm aal een  
reëler karakter dan in  vorige jaren. In  totaal w erd een  behoefte  berekend van:
1811 ton uniteiten, te vermeerderen met 
604 ton manipulatievoorraad en 
250 ton noodzakelijk voor aansterking der laven

2665 ton totaal.

R ekening houdende m et de voorraden , die per 1 A pril bedroegen:
S c h o r s ............................................................  52
Korte lo o isto ffen .........................................  97
Plantaardige e x t r a c t e n ............................200
Synthetische vervangingslooistoffen . . 448
T r ifo l................................................................. 37
Synthetische hu lp loo istoffen ................... 64
Cellulose ex tracten .....................................  494 ton uniteiten,

1 Brief Secr.-Gen. aan het Rijksbureau voor Papier, waarvan afschrift aan het RHL. (C.A.B. 
RHL-docum entatie map 103). Verdere gegevens uit C.A.B. R H L nr 515A en D e Leder- en Leder
verwerkende Industrie, le  Jaargang nrs 3, 4 en 5. Bedoelde richtlijn gold voor alle bedrijfsgroepen.
2 Gegevens ontleend aan de jaarverslagen der Bedrijfsgroep, die door de secretaris ter inzage 
werden afgestaan.
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werd de vóór  1 O ctober noodzakelijke im port becijferd op: 

Valonea, trillo, m yrobalanen, sum ach 79 ton

Andere synth. looistoffen

Valonea-extract . . . 
Kastanje/eiken-extract 
Fichten/sumach-extract
Tanigan Extra A

173 ton  
138 ton  
584 ton 
111 ton  
56 ton

1141 ton un.

terwijl vo o r  alle andere loo im ateria len  per 1 O ctober een  overschot w erd berekend uit inlandse  
productie en  voorraad per 1 A p r i l .1

D e  vertegenw oordiger der R eichsstelle, d ie aan de berekening had  deelgenom en, zegde  
to e  de levering van de tekorten zoveel m ogelijk  te bevorderen, vooral de levering van fichten- 
en  valonea-extract, die, gelet o p  de gew enste onderlinge verhouding der diverse loo im ateria
len , per 1 A pril nog  n iet in  vo ldoend e m ate aanw ezig waren.

Inderdaad werd in  de vo lgende m aanden fichtenextract geleverd en  o o k  de tota le  leve- 
ringen bleven op  een  peil, dat behoorlijk  overeenkw am  m et de behoeften . D a t  w as o o k  niet 
zo  m oeilijk , d oordat het m aandelijks verbruik van loo istoffen  in  vergelijking m et vorige  
perioden  sterk daalde. D e  aanval van  huiden w as im m ers to t  bijna de helft van  het vorig  
halfjaar gereduceerd.

D e  tota le  im port tussen 1 A p ril en  1 O ctober 1943 bedroeg 1686 ton , het gem iddeld  ver
bruik per m aand ca. 270 ton , w aarvan 45%  plantaardig, 39%  synthetisch  en  16%  cellu lose- 
extract. 2

V oor het 9e K riegshalbjahr  werd o p  soortgelijke w ijze de behoefte berekend, terwijl 
w ederom  de benodigde loo isto ffen  tijdig b innenkw am en. D e  enige m oeilijkheden w erden  
veroorzaakt door  de sam enstelling der im porten , d ie w ederom  eenzijdig w as. D itm aal o n t
ston d  do o r  een overm aat van fichtenextract een  tekort aan kastanje- en  eiken-extract, waar
door  de qualiteit van  het leder bedreigd werd. O ok  w erd aan de R eichsstelle  verzocht om  
m eer as-arm e cellu lose-extracten , daar de in  N ederland voorradige in  het a lgem een een  te 
h o o g  asgehalte vertoonden  om  beneden het toegelaten  m axim um percentage in  het geprodu
ceerde leder te kunnen b lijv e n .3

H et gem iddeld  m aand verbruik van  1 O ctober 1943 to t 1 A pril 1944 bedroeg slechts 
160 to n , de verhouding der soorten: 50%  plantaardig, 33%  synthetisch , 17%  cellu lose  
e x tr a c t .2

b. C hroom looistoffen
O ok  hier waren na begin  1943 de m oeilijkheden van  de baan. V oor  h et 8e Kriegshalbjahr 

w erd een verbruik van 88 ton  toegestaan  door  de B evollm achtig te  bij het R ijksbureau v oor  
C hem ische producten, een  hoeveelheid , d ie niet eens n od ig  b leek  te zijn.

H et gem iddeld  m aandelijks verbruik in de lederindustrie tussen  1 A pril 1943 en  1 April
1944 bedroeg nl. slechts 6,5 ton , de voorraden bleven o p  het com fortabele peil van ca. 35 ton. 
A an  de overige industrie kon  daardoor gem akkelijk een  m aandelijks verbruik van 0,3 a  0,7  
ton  w orden to e g e sta a n .2

1 M aandverslag R H L Maart 1943, waarin resultaten van bespreking M ohr-RH L d.d. 16/19-3-43. 
Brief Reichsstelle aan D. Bevollm. RH L d.d. 15-2-43, waarin wordt opgedragen de Duitse normen 
in te voeren. M et nota d.d. 18-2-43 aan R H L doorgegeven (C.A.B. Afd. Looistoffen RHL).
2 Cijfers maandverslagen RHL. 3 Brief R H L aan Reichsstelle d.d. 22-6-43. Brief R H L aan
Reichsstelle  d.d. 16-9-43 nr 336066. (Archief D. Bevollm. R H L -nota’s RHL). Cijfers uit C.A.B. 
R H L  3019-2.
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c. Binnenlandse p rodu ctie
In  de lo o p  van  het jaar 1943 verm inderde deze sterk in  betekenis. C ellu lose-extract werd  

niet m eer geproduceerd. V oor  trifotannine begonnen  steeds m eer de grondstoffen  te  o n t
breken, zo d a t de productie daalde. B egin  1943 kw am  het voor, dat 10%  van het totale  
verbruik u it trifotannine bestond. A an  het e in de van dit jaar w as het aandeel to t 2 a  3 % 
gedaald . D e  d o o r  de R eichsstelle  toegezegd e levering van  grondstoffen  b leef voorlop ig  uit.

O ok  de schorsproductie daalde, vnl. door  gebrek aan w erkkrachten voor  de ontschorsing. 
T och  w erden n o g  575 to n  gew onnen . D e  invoer u it B elgië van in  N ederland te extraheren  
fichtenschors w ilde o o k  in 1943 niet recht gelukken, er kw am en echter enige tienduizenden  
k g  binnen. O m  bij een  eventuele herhaling van  de m oeilijkheden van het najaar 1942 ge
w apend te zijn, w erd o p  in itia tie f van  het R H L  bij de gesloten  lederfabriek R osario  te D o n g en  
een  tw eede extractie-apparatuur gebouw d, d ie door  grote vertraging in  de m ateriaalvoor
z ien ing  echter n iet in  1943 gereed k w a m .1

D e  inzam eling  van  w ilgenbast werd als in  vorige jaren bevorderd 2. A an  de taanderijen  
werd o o k  eiken- en valonea-extract verstrekt.

d. D istribu tie
A an gezien  de distributie van  loo istoffen  geheel berustte op  het verlenen van vervoer- 

vergunningen , w as h et v o o r  de leid ing van het R H L  een onaangenam e verrassing in  de 
S taatscouran t van  24 Septem ber 1943 te  lezen , dat het vervoerverbod voor  loo istoffen  was 
opgeheven . D e z e  opheffing h ield  verband m et a lgem ene w ensen van  de bezetter t.a .v . de 
procedure bij u itvoer naar D u itslan d , w aardoor het D epartem ent genoodzaakt w as gew eest, 
tal van  vervoerverboden op  te heffen. H et distributiestelsel vo o r  loo istoffen  w as daarbij 
vergeten. V oorlop ig  ving het R H L  de dreigende verwarring op  m et de m ededeling, dat de 
vervoervergunningen tevens dienden als vergunning to t k oop , verkoop  en aflevering en  als 
zodan ig  hun w aarde b e h ie ld en .3 M ed io  N ovem ber werd een  nieuw e dispensatieregeling  
ingevoerd , w aardoor geheel vast kw am  te liggen, dat de handel voortaan  aan k oop - en  
verkoopvergunningen w as g e b o n d en .4 D e  lederfabrieken kregen nu  k oop - en bew erkings
vergunningen van het R H L , op  vertoon  van de eerste w as de handel gem achtigd a f  te leveren. 
V oor verkoop  aan vissers en taanders w erden algem ene vergunningen to t verkoop  aan de 
handel gegeven, aan  schorshandelaren werd een  algem ene m achtiging to t aank oop ver
strekt.

D o o r  dit stelsel verviel de contrö le  op  de individuele verkopen der loo istofhand elaren . 
A an gezien  het R H L  deze w enste te behouden, werd de handel to t  een m aandelijkse speci
ficatie verplicht. 5

§ 5. HUIDEN EN VELLEN

D e  daling, die in  het voorjaar van 1943 in  de productie van runderhuiden optrad, was 
catastrofaal. V ergeleken m et h et jaar tevoren daalde de aanval to t de helft. In  enkele m aanden  
haalde m en n iet eens 20 000 stuks en  o o k  in  het najaar, toen  de productie iets steeg, werd  
nauw elijks de helft bereikt van de cijfers van 1942.

D e  totaalcijfers luidden:
1 April 1943-1 October 1943 1 October 1943-1 April 1944
A a n v a l .......................  2 552 3374 ton zt.
In w erk in g ..................  3 793 3008 ton zt.

1 Brief R H L aan Reichsstelle  d.d. 22-6-43. Brief R H L  aan Reichsstelle  d.d. 16-9-43 nr 336066.
(A rchief D . Bevollm. R H L -nota’s RHL). Cijfers uit C .A .B. R H L  3019-2. 2 Officiële
publicatie d.d. 22-4-43. 3 Circulaire R H L model 653 d.d. 13-19-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
4 Publicatie in de Nederl. Stcrt. d.d. 15-11-43. Circulaires R H L m odel 654, 657 en 658 d.d. 10-11-43.
(C.A.B. RHL-circulaires). 5 Circulaire R H L m odel 681 d.d. 10-12-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
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Op 1 O ctober 1943 was h ierdoor de voorraad gedaald to t het abnorm aal lage peil van  
1220 to n  zt., o p  1 A p ril 1944 w as de situatie iets beter nl. 1614 to n  zt. M et nam e de v oor
raden bij de groothand el hadden  geleden d oor de beslissing der R eichsstelle, dat voorraden  
aldaar eigenlijk n iet n od ig  waren, zoa ls in  de vo lgende paragraaf n o g  nader zal w orden be
sproken.

D e  productie van  kalfsvellen  daalde eveneens, m et ca. 50% , zodat de cijfers luidden:

1 April 1943-1 October 1943 1 October 1943-1 April 1944 
Aanval . . . .  3 150 000 v.vt. 2 135 000 v.vt.
Inwerking . . .  5 585 000 v.vt. 3 355 000 v.vt.

O ok  hier daalde dus de voorraad en w el to t 970 000 v .vt., n o g  geen vierde van  de voorraad  
van  een jaar tev o ren .1

b. R egeling handel
In  de m aand A pril 1943 w erden d oor het R H L  een aantal n ieuw e voorschriften  v oor  de  

huidenhandel ingevoerd, ten  dele als gevo lg  van  de door D u itslan d  b evolen  Angleichung, 
ten dele o o k  w egens de daling der productie. D eze  laatste m aakte het n od ig , de  doorstrom ing  
der hu iden  bij de handel te versnellen . H iertoe werd bepaald , dat de opkopers en  tussen
handelaren elk  b innen veertien dagen de do o r  hen gekochte hu iden m oesten  doorverkopen  
aan de tussen- c.q . groothand el.2

O ok  werd in  verband m et de n ieuw e m eth ode van huidentoew ijzing de verplichte m aan
delijkse verantw oord ing voor  de handel gew ijzigd. N a a st het aantal stuks m oest voortaan  
o o k  steeds het gew icht der huiden w orden  opgegeven .3 D e  naleving van  deze bepalingen, 
die m et de sorteringsvoorschriften  de handel veel werk kostten , liet noga l eens te w ensen  
over. H et R H L  m oest door  herhaalde controles de naleving afdw ingen; m eerm alen werden  
partijen hu iden  slechts verkocht na bedreiging m et vordering, d ie  o o k  in  één  geval ten  u it
voer werd gelegd .4

D e  huidenproductie werd o o k  steeds m eer benadeeld door  het gebrek aan transport
m iddelen . E nige destructorbedrijven m oesten  bv. hun  ophaald ienst staken, w aardoor n iet 
onbelangrijke aantallen  huiden verloren gingen. In deze gevallen trachtte het R H L  een  
n o o d o p lo ss in g  te bevorderen.4

O ok de huiden en  vellen van huisslachtingen dreigden door  d it euvel in steeds groter  
m ate verloren te gaan. M et het Bedrijfschap voor  V ee en  V lees w erd nu  een regeling ge
troffen  w aardoor bij het slachten van geiten en  schapen aan de naastbijzijnde hu iden
handelaar een  cop ie  der slachtvergunning werd toegezond en . H em  w as per circulaire door  
R H L  opgedragen de betrokken vellen zo  spoed ig  m ogelijk  a f  te halen , teneinde bederf te 
voork om en .5

D e  grote, nu reeds m eer dan tw ee jaren hangende quaestie van de quotaregeling in  de  
huidenhandel kw am  in  1943 to t een  op lossing. D e  m eerderheid van  de Sectie In landse  
H uiden  w enste deze regeling en w erd door  M ink gesteund. D e  vaststelling der quota  had  
vele  voeten  in  de aarde en de Sectie m oest m eerdere m alen een  accountantsonderzoek  laten  
instellen  o m  de beweringen der betrokkenen te verifiëren. Per 1 O ctober 1943 k o n  de q u ota
regeling eindelijk van  kracht w orden. D e  naleving m oest door  het R H L  als voorw aarde  
w orden verbonden aan  de inschrijving, daar een  vrijw illig contract n o g  steeds onbereikbaar

1 A lle cijfers ontleend aan de afrekeningen over het 8e en 9e Kriegshalbjahr voor de D. Bevollm.
2 Circulaires RH L m odel 581 en 582 d.d. 22-4-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Gegegevens uit
div. maandverslagen RHL. Circulaire R H L model 585 d.d. 27-4-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
4 Gegevens uit maandverslagen RH L. 5 Circulaire R H L m odel 648 d.d. 27-9-43. (C.A.B.
RHL-circulaires).
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bleef. O ok een invoering bij b indend beslu it van de V akgroep, een  m ogelijkheid , die de heer  
Verw oerd, gezien  zijn bekende afkeer van  afgedw ongen  regelingen zou  hebben geprefereerd, 
bleek n iet m ogelijk en  tenslotte  m oest het R H L  gezien  de D u itse  aandrang to t Angleichung  
der voorschriften  aan de D u itse  en  de w ens van  de Sectie z e lf  toegeven.

M et het status-quo-contract van 1940, dat do o r  concurrentie, w ijzigingen bij het slachten  
etc. steeds m eer w as u itgehold , verschilde de nieuw e regeling in  aanzienlijke m ate. D e  handel 
werd niet gebonden  aan oud e relaties, doch  gequoteerd naar verhouding van  de om zetten  
in  de jaren 1937-1939. B ovend ien  werd de handel in  drie vaste categorieën ingedeeld: o p 
kopers, tussenhandelaren en  groothandel. A ls tussenhandelaar w erden erkend zij, wier 
jaarlijkse om zet in  1937-1939 m instens 2000 huiden bedragen had. Slachters m ochten  slechts 
leveren aan opk oper en tussenhandel, opkopers alleen aan de tussenhandel, die alles weer 
aan de groothandel d iende te  leveren. D e  A H C  was van deze restrictie u itgezonderd , voor  
haar b leef echter de 5 0 -5 0  regeling t.a .v . haar afzet bestaan.

Indien , w at vanzelfsprekend niet altijd te verm ijden w as, een  handelaar boven  het hem  
toegestane percentage kw am , w erd de ten  onrechte gem aakte w inst vo lgen s richtlijnen der 
O ndervakgroep verrekend. D e  contrö le  o p  het aanhouden  der percentages berustte bij het 
R H L , dat o p  grond van de afgegeven vergunningen de om zetten  k o n  overzien .1

N a  bijna drie jaar w as hierm ee eindelijk de beoogde rust bereikt. V an de E conom isch  
F ront-groep bem erkte m en w einig o f  n iets meer, de leden hadden zich einde 1943 voor  het 
grootste  deel allang w eer bekeerd, daarbij de conclusies bevestigend, d ie wij in  H oofd stu k  IX  
om trent hun overtu iging hebben getrokken.

c. Schapevellen

O ok  in 1943 ging de schapevellenregeling zonder opvallende gebeurtenissen voort. H et 
aantal ingeleverde vellen  daalde weer sterk, verm oedelijk n iet in  de laatste p laats w egens 
de uitgebreide handel in zwarte w o l, die zich  had  ontw ikkeld .

Slechts 108 000 vellen  w erden verzam eld, w aarvan ditm aal een  k leine 60%  voor  pels
bereiding geschikt b leek  en geëxporteerd m oest worden. D e  bereiding k o n  geheel in  N eder
land plaats hebben. D e  ontvangstp laats te W inschoten w erd in  Januari 1944 opgeheven.

d. Pelsvellen

O m  de zwarte handel in  pelsvellen  zoveel m ogelijk  tegen  te gaan en  de vellen te co n 
centreren bij de gem akkelijk te controleren groothandel, w erden vo o r  de handel in  pels
vellen  begin  A pril 1943 soortgelijke bepalingen ingevoerd als vo o r  de hu idenhandel. A ls  
voorw aarde werd aan  inschrijvingen en  vergunningen verbonden, dat:

a. opkopers terstond m oeten  afleveren aan de in  hun erkenning genoem de handelaar;

b. tussenhandelaren de ontvangen  vellen terstond m oeten  drogen en  binnen 14 dagen af
leveren;

c. hu idenhandelaren van de categorie k leinhandel de vellen  ö f  terstond n a t m oeten  af
leveren ö f  terstond drogen en  b innen 14 dagen afleveren.2

Tegelijkertijd werd d oor een publicatie  in de pers bekend gem aakt, dat ieder particulier, 
die ruw e vellen onder zich  had , verplicht was, deze b innen drie dagen te verkopen aan een  
opk oper o f  handelaar. V oor  ieder die in de to ek om st vellen  z o u  afstropen, go ld  dezelfde  
verplichting.

1 Circulaire R H L nr 337700 d.d. 1-10-43. (C.A.B. RHL-docum entatie, map 38). Verslag be
spreking RHL-Ondervakgroep d.d. 20-3-43. (C.A.B. RHL, Afd. J.Z. nr 481). 2 Circulaires RHL  
model 576, 577 en 578 d.d. 7-4-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
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Een nieuwe beschikking, die de gehele bedrijvigheid met pelswaren, analoog aan de 
toestand in Duitsland, dus los van de regeling voor huiden, zou moeten regelen, werd op 
verzoek van de R eichsstelle  fü r  Rauchwaren  waren in studie genomen, doch kwam niet meer 
tot stand.1

De bestemming der vellen bleef dezelfde.

Van April 1943 tot April 1944 bedroegen de cijfers:

Een restant van 60 000 bereide konijnevellen, in 1941 voor de W ehrm acht in beslag 
genomen, doch wegens afwijkende bereidingsmethode voor deze niet geschikt, werd voor 
Nederland vrijgegeven.

a. A lgem ene toestan d

De maand Mei 1943 bracht voor de lederindustrie een algehele verandering. De betrekke
lijke vrijheid, die het RHL de fabrieken had gelaten, werd vervangen door het starre Duitse 
systeem van fabricage-opdrachten voor iedere fabriek. In opdracht van de R eichsstelle  had 
de afdeling Planning en Statistiek van het RHL in Maart 1943 een F ester Fahrplan  moeten 
opstellen voor de lederindustrie, waarin voor iedere ledersoort aan de hand van de ver
wachte huidenaanval de maandelijkse productie voor het komende halfjaar werd vastgesteld. 
Dit plan diende als richtlijn bij de iedere maand opnieuw te geven fabricage-opdrachten die 
natuurlijk ook afhankelijk waren van de werkelijk beschikbaar gekomen hoeveelheid huiden. 
Voor de verdeling der huiden werd ook een geheel nieuwe methode ingevoerd. Halverwege 
iedere maand werden door een Commissie, bestaande uit de B evollm achtig te, de directeur 
van het RHL, vertegenwoordigers van de groothandel en van de lederindustrie de per ultimo 
van de vorige maand bij de groothandel aanwezige huiden gesplitst in voor bepaalde leder- 
soorten geschikte sortimenten en over de looierijen verdeeld.

Gezien de samenstelling van de groothandel had het Duitse element dus een overwegende 
plaats in de Commissie. Het RHL was bijzonder slecht te spreken over deze zonder overleg 
opgelegde regeling en de heer Verwoerd liet dit ook meermalen duidelijk blijken. Zo o.m. 
bij de voorbereidende vergadering der Commissie, waar hij constateerde, dat niet door zijn 
schuld thans het initiatief van de looiers niet meer beloond kon worden, en later nog eens 
in een nota, waarin hij Mink verweet, dat door dit gebrek aan overleg het prestige van het 
RHL geleden had. Solche H andlungen verletzen  unser Rechtsem pfinden und verstossen gegen  
d ie  niederlandische M entaliteit, voegde hij er ter verduidelijking aan toe.2

Er waren ook zakelijk gegronde bezwaren tegen de regeling. Zij maakte een goede uit
voering van de voornaamste taak van de groothandel: het uitsorteren van sortimenten voor 
verschillende doeleinden, grotendeels onmogelijk. Het streven der Duitsers naar gelijke 
bedrijfsbezetting verstoorde ook de historische differentiatie der lederfabrieken, doordat bijv. 
zoollederfabrikanten nu ook grauw overleder te produceren kregen. Hier en daar gaf dit 
zelfs aanleiding tot stijging der kostprijzen.

Op 16 April 1943 vond de eerste vergadering der verdelingscommissie plaats en werd

konijnen . 
katten . . 
hazen . .

Bereiding 
1 200 000 

3 500

E xport 
615 000 stuks 

—  stuks 
26 000 stuks
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1 M aandverslag RH L October 1943. 2 Verslag le  bijeenkomst huidencommissie d.d. 25-3-43 
(C.A.B. RHL). N ota R H L voor M ink d.d. 24-9-43. (C.A.B. RH L-docum entatie map 36).
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over de toew ijzingen v oor  M ei beslist. D e  distributietechniek van het nieuw e systeem  w as  
nu verder de v o lg e n d e :1

N a  de zitting bevestigde het R H L  aan de groothandel schriftelijk de toew ijzingen aan ■ 
de verschillende fabrieken, w aartoe besloten  was, en verleende het in dit schrijven tevens 
vergunning to t verk oop  en aflevering. D e  looierijen ontvingen  tegelijkertijd de door  de A f
deling P lanning en Statistiek uitgew erkte fabricage-opdracht. A an  de bew erkingsvergunning  
v oor  de toegew ezen  huiden w erden o .m . de vo lgende voorw aarden verbonden:
a. A a n k o o p  der toegew ezen  huiden m ag alleen om  dringende redenen achterw ege blijven.
b. Slechts de in  de. fabricage-opdracht genoem de ledersoorten  m ogen vervaardigd worden.
c. D e  opdracht m ag naar beide zijden m et m axim aal 20 %  w orden overschreden, dit excès 

m oet b innen uiterlijk tw ee m aanden w orden ingehaald.
d . H et u itschieten  van m inder geschikte huiden en  vellen  (opeenhop in g  van  ondersorti- 

m enten) is verboden. D eze  m oeten  regelm atig m eeverw erkt w orden. V olkom en  on g e
schikte m oeten  aan het R H L  w orden gem eld.

Ter verbetering van de controlem ogelijkheden  werd tenslotte  aan de fabrikanten op g e
dragen, alle zoo lleder te stem pelen m et fabrieksnaam  en inschrijv ingsnum m er.2 E inde 1943 
v olgde als zuinigheidsm aatregel n o g  een snoeiverbod vo o r  crou pons.3

N o g  zwaarder dan door  dit n ieuw e toew ijzingssysteem  werd de industrie getroffen door  
h et to t de helft terugvallen van  de huidenproductie. D o o r  deze catastrofale daling, die ju ist 
sam enviel m et de invoering van  de nieuw e rigoureuze m aatregelen to t slu iting van bedrijven  
werd vrijwel de helft van de lederindustrie to t vo lkom en  stilstand gebracht.

S lechts één  lichtpunt stond  tegenover dit alles: de lo o isto fp o sitie  ontw ikkelde zich in  
gunstige zin , de periode der tekorten  w as defin itief voorbij en de qualiteit van het leder kon  
weer verbeterd w orden. D e  fabrikanten zagen echter o o k  hier weer een schaduw zijde aan: 
het R H L  zag zich gedw on gen  er op  aan te dringen in  het belang der voorzien ing de grote  
voorraden leder in  bew erking, in  de winter van 1942-1943 ontstaan , m et sp oed  uit te werken, 
w aarvoor m en bij de industrie n iet erg veel voelde. D it leidde zelfs to t een zeker w antrouw en  
bij de D u itsers, die -  m ede om  het n ieuw e systeem  te controleren -  in het najaar een D u itse  
Pz-w/tt/^j-com m issie langs de looierijen  zonden. In het algem een ontdekte  deze geen grote  
schandalen , de tijd w as vanzelfsprekend te kort om  alles op  te m erken, w at er in  de bedrijven  
gaande was. Slechts werden opm erkingen gem aakt over de in het a lgem een w at groot ge
achte loo ivoorraden  en de slechte adm inistratie bij som m ige bedrijven.4

D e  neig ing to t zwarte transacties groeide in de lo o p  van de oorlog . O ndanks het w egvallen  
van de system atische D u itse  aankopen  o p  de zwarte m arkt werden in de tw eede helft van
1943 en  de eerste van 1944 door  de controleurs van het R H L  verschillende gevallen van  
zwarte lo o iin g  ontdekt. H et zw arte product w as som s voor  D u itsers bestem d, in  andere  
gevallen  w as de voornam elijk  vo o r  N ederland w erkende zw arte schoenindustrie in  de L ang
straat de afnem er.5

b. Looivoorschriften
In M aart 1943 werd in  een  bespreking m et de R eichsstelle  vastgelegd , dat bij de invoering  

van  het D u itse  productiestelsel o o k  de D u itse  norm en voor  loo istofgeb ru ik  voor  een  groot

1 Circulaire R H L model 589. Strikt formeel lag de zaak zo, dat de looierijen op grond van art. 7 
lid 5 der huidenbeschikking een algemene bewerkingsvergunning kregen voor de uitvoering van 
fabricage-opdrachten, met daaraan de genoemde nadere voorwaarden verbonden. D e eerste
opdracht, briefcirculaire nr 296293 ging op 20-4-43 uit (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire
R H L  m odel 590 d.d. 15-5-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire R H L nr 365861 d.d.
21-12-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Verslag dezer Com m issie in Archief D. Bevollm. RHL.
5 Div. gegevens uit C.A.B. RHL.
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d eel zouden  m oeten  w orden  ingevoerd. O ndanks verzet van  het R H L  m oest de in stroo iin g  
per 31 M aart w orden  beëindigd, de m aand A pril zo u  w orden  gebruikt o m  weer op  vache- 
lo o iin g  over te schakelen , waarbij v a n a f 1 M ei de n ieuw e D u itse  norm en zouden  gelden. 
In  afw ijking van  de D u itse  voorschriften  m och t a lleen  de loo id uu r korter blijven dan in  
D u itslan d , dat had  im m ers o o k  vo o r  de D u itsers zijn voordelen! D a n k  zij de gestegen im port 
van  extracten gelukte het inderdaad dit program m a uit te voeren. E en overzicht van  de in ge
voerde voorschriften  v o lg t h ie ro n d e r:1

Ledersoort
Norm  in uniteiten FM  

per 100 kg vers 
gewicht

Looiduur 
in maanden Plantaardig

Z o o l le d e r ................................................... 33 4 48%
Drijfriem- en techn. l e d e r ................... 28,6 4 65%
T u ig le d e r ................................................... 28,6 5 65 % (schors)
Grauw o v e r le d e r ..................................... 26,4 4 50%
Voeringleder, gasmeterleder, etc. . . 25 2 10%
Semichroom v e t le d e r .............................. 6,6 3 60%

Ledersoort Synth. vervang.lst. Synth. hulplst. Cell. extr.

Z o o l l e d e r ................................................... 20% 10% 22%
Drijfriem- en techn. l e d e r ................... 25% — 10%
T u ig le d e r ................................................... 25% — 10%
Grauw o v e r le d e r ..................................... 40% — 10%
Voeringleder, gasmeterleder, etc. . . 45% — 45%
Semichroom v e t le d e r ............................ 40% +  1,3 kg Cr2 0 3

H et valt op  hoeveel lager deze norm en liggen dan de in 1941-1942 gebruikte. T och  kw am  
m en er m ee uit!

V oor chroom geloo id  overleder w erden nog  geen norm en vastgesteld; het verbruik in  
N ederland  lag nl. iets beneden de D u itse  norm en, die voor  kalfsvellen 2,3 kg  C r2 0 3 per 
100 kg bedroegen. W el w erd de m axim um  looiduur bepaald op  2 m aanden, later voor in  
laven ch room geloo id  leder verhoogd  to t 3 m aanden .2

T egelijk m et de invoering der nieuw e norm en m oesten  o o k  de D u itse  qualiteitsvoor- 
schriften w orden ingevoerd. Zeer tegen de z in  van het R H L , w ant de N ederlandse technici 
waren unaniem  van m ening, dat de daarin voorgeschreven kw aliteiten n iet te bereiken waren  
wegens het steeds slechter w ordende huidenm ateriaal en  het achterblijven der geïm porteerde  
looiextracten bij de norm ale gehalten en sam enstellingen. T enslotte m oest het R H L  to e 
geven en w erden de volgende norm en ingevoerd, waarnaast wij de voorstellen  van het R H L  
plaatsen: 2

Duits RHL
Asgehalte bij zoolleder . . 2%% 3%

1 Circulaire model 574 d.d. 31-3-43. Het voorschrift voor grauw overleder gold eerst van 1-6-43 
af en werd bekendgemaakt met circulaire model 591 d.d. 17-5-43 (C.A.B. RHL-circulaires).
2 Maandverslag RH L Maart 1943. Circulaire RH L model 689 d.d. 1-1-44. (C.A.B. RHL-circu
laires).
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Gehalte aan uitwasbare organische stoffen:
D uits RH L

a. k e r n .....................................  16% 18%
b. h a l s .....................................  18% 20%
c. b u ik .....................................  20% 22%

Pas in December zou de Duitse ledercontróle ingaan, er was dus nog wel even tijd.

c. C ijfers

Oorspronkelijk had H err  Mohr, zoals wij in § 2 zagen, de aanval arbitrair op 5000 ton zt. 
vastgesteld en in overeenstemming daarmee was een F ester Fahrplan ontworpen van ruim 
800 ton inwerking per maand. Toen de aanval dit niet bleek toe te laten, werd het totaal 
gesteld op 755 ton per maand. Ook nu bleek echter de F estigke it van het Fahrplan  maar 
illusie, het kon op geen stukken na gehaald worden. In Mei moest de inwerking van zoolleder 
tot ruim 50 % worden beperkt, later kon dit tot ca. 75 % worden verhoogd, als compensatie 
werden enige inwerkingsvergunningen voor grauw overleder verleend. Het 8e K riegshalbjahr 
geeft in totaal het volgende beeld (in tonnen zoutgewicht):

Fester Fahrplan Gegeven
opdrachten Reële inwerking

Z o o l le d e r ..................................... 4112 2735 2872
Grauw o v e r led er ....................... — 318 123
Chroom vetleder............................ 59 139Sem ichroom vetleder.................. 162 113
R u n d b o x ..................................... 65 130 116
D r ijfr iem le d e r ............................ 297 251 235
T u ig le d e r ..................................... 135 135 128
Orthop. l e d e r ............................ 27 25 •)
K lo m p r ie m le d e r ....................... 81 57

T o ta a l.............................................. 4938 3781 ±  3680

Door het uitwerken van de ingestrooide huiden was de totale lederprodu ctie  echter aan
zienlijk hoger. Zij bedroeg 5519 ton zt.

Voor overleder bedroegen deze cijfers (in 1 000 v.vt.):

Boxcalf . . . . 
Veiligheidsleder , 
Voeringleder . . 
Gasmeterleder . 
Paardenleder . . 
Diversen . . . .

Fester Fahrplan Gegeven
opdrachten Reële inwerking

4860 4416 4981
180 293 262

1695 1532 1238
75 79 ?

520 564 9
54 123 ?



LEDER 229

De productie bedroeg in dit geval iets minder dan de inwerking, het verschil was echter 
niet groot.1

Voor het 9e Kriegshalbjahr werd een veel bescheidener Fahrplan opgesteld, dat volledig 
te realiseren bleek en zelfs werd overschreden:

Fester Fahrplan Gegeven
opdrachten Reële inwerking

Z o o l le d e r .....................................
Grauw o v e r le d e r .......................
Sem ichroom vetleder..................
Plant, v e t le d e r ............................
Rundbox .....................................
D r ijfr iem le d e r ............................
T u ig le d e r .....................................
Orthop. l e d e r ............................
K lo m p r ie m le d e r .......................

1976

288
189
135

21
p.m.

2190
5,4

45,4
8,8

200
200
134

10
16

2163
2,6

45,3
2,5

194
179
136

11
15

2509 2809 2748,4

Door de voortgezette vermindering der voorraden leder in bewerking was de leder
productie opnieuw aanzienlijk hoger; zij bedroeg 5231 ton zt.

Voor overleder bedroegen de cijfers:

Fester Fahrplan Gegeven
opdrachten Reële inwerking

B o x c a l f ..........................................
V eiligheidsleder............................
V oerin g led er ................................
G a sm e ter le d e r ............................
Paardenleder................................
D iv ersen ..........................................

2790
288
990

75
564

p.m.

2790
132
889
?

566
39

2739
144
838
?

557
33

De productie van boxcalf lag ca. 10% boven de inwerking, verder waren er geen grote 
afwijkingen.

Buiten het Fester Fahrplan viel de inwerking van schapebloten, geiten-, varkens- en honde- 
vellen, waarvan elk maandelijks enige duizenden werden bewerkt tot voering-, gasmeter-, 
voorschoot- en tassenleder. 2

§ 7. LEDER

a. De lederchèqueregeling
Tot de maatregelen, die de Duitsers in 1943 aan het RHL opdrongen, behoorde ook een 

nieuwe regeling voor de handel in leder.

1 Cijfers maandverslagen R H L Aug/Sept. 1943 en Abrechnung VUIe Kriegshalbjahr. 2 Cijfers 
maandverslagen R H L Februari/Maart 1943 en Abrechnung IX e Kriegshalbjahr.
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Sedert 1940 had het R H L  gew erkt m et een  vergunningsstelsel, waarbij voor  iedere  
engros-verkoop  een  afzonderlijke vergunning m oest w orden aangevraagd, terwijl de verkoop  
aan schoenherstellers door de handel z e lf  geregeld m oest w orden in  verhouding der verkopen  
van  1939. Thans w erd het sedert 1940 in  D u itslan d  gebruikte Lederscheckverfahren  o o k  hier  
ingevoerd. Bij het chèquesysteem  w as n iet m eer vo o r  iedere transactie een vergunning nod ig . 
Iedere lederhandelaar o f  lederverwerker on tv ing  een m aandelijkse toew ijzing, w aarover hij 
bij w ijze van banktegoed  geheel o f  in  gedeelten  door  m iddel van chèques k o n  beschikken.

O p de details der uiteraard ingew ikkelde regeling zullen  wij n iet te zeer ingaan , slechts 
w orde het volgen de verm eld:
a . D e  regeling t.a .v . de detailverkoop aan schoenm akers b leef bestaan, d .w .z. de handelaren  

behielden hiervoor een algem ene vergunning.

b. M aandelijks d ienden afrekenstaten aan het R H L  te w orden  gezonden  d oor alle houders 
van chèqueboeken.

c. D o o r  een  lederhandelaar van  zijn afnem ers on tvangen  chèques kon den  door  hem  
w ederom  aan zijn leverancier w orden overgedragen.

d. O m  het bezw aar van  te groot inzicht voor  de fabrikanten in de klantenstructuur van  de 
lederhandel te voork om en  werd aan  de vier grootste  firm a’s toegestaan , verzam elchèques 
u it te schrijven op  grond van de d oor hen ontvangen  chèques.

e. D e  m aandelijks aan  schoenindustrie en lederhandel verstrekte toew ijzingen w erden ge
specificeerd naar soorten .

ƒ . O ok buna en  vezelleder w erden in  de regeling betrokken.

O m  deze regeling te brengen in  het kader van de lederbeschikking ontv ingen  de fabri
k anten  een algem ene verkoopvergunning, de handelaren en  de verwerkers een a lgem ene  
koop vergun n ing  w aaraan de naleving der lederchèqueregeling als voorw aarde werd ver
b o n d en .1

D e  schoenfabrikanten en  lederhandelaren ontvingen  van het R H L  vergunning to t  het 
aanh oud en  van een m anipulatievoorraad, die zij kon den  gebruiken voor  het uitvoeren van  
lopend e orders. D e  om zetsnelheid  van  deze voorraad hing dus a f  van het aantal binnen
kom end e bestellingen. D e  chèqueregeling had zow el voor- als nadelen.

D e  handel werd w at eenvoudiger en  k on  sneller verlopen, daarentegen w as prijscontrole  
do o r  het R H L  niet m eer m ogelijk. T enslotte heeft het systeem  zo  goed  vo ldaan  dat het ook  
na de o o rlog  gebruikt is, een  van de w einige bruikbare D u itse  erfenissen!

b. Verbruik en exp o rt

O ok  in 1943 b leef het gedistribueerde quantum  zoolm ateriaal voor  reparatie vrijwel 
con stan t op  een peil van  ca. 60%  van 1939, d.i. ca. 220 ton  leder per m aand.

D e  sam enstelling  der m aandelijkse contingenten  w as echter sterk w isselend, daar vele  
m alen  tekorten  m oesten  w orden overbrugd. O ntbrekende bu nazoolp laat werd bv. enige  
m alen  vervangen d oor croupons, in  Juli werd 5 0 1. kop pen  toegew ezen  etc. D o o r  de geringe  
voorraden duurde het echter vaak lang  to t de toegew ezen  hoeveelheden  inderdaad konden  
w orden  aangekocht, hetgeen  vooral vo o r  de handel grote m oeilijkheden gaf. H ierdoor en  
d oor het verdwijnen der reserves bij de reparateurs werd toch  de schaarste steeds groter, 
zodat einde 1943 de behoefte  w erd gevoeld  aan een nieuw  toew ijzingsstelsel, dat wij in  het 
volgen de hoofd stu k  zullen  behandelen.

1 Chèqueregeling: circulaire R H L m odel 593 d.d. 15-6-43. Toelichting: circulaire RH L model 594
d.d. 15-6-43. (C.A.B. RHL-circulaires). Dispensatie-wijziging nr 31749 N .G . d.d. 29-6-43 (Ned. 
Stcrt. d.d. 29-6-43 nr 123). Bekendmaking Ned. S tcrt. d.d. 31-8-43 nr 168.
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D e  o p  de begrotingen vo o r  het 8e en 9e K riegshalbjahr  v oor  N ederlan d  toegestan e h o e 
veelheden w erden dus in  h et a lgem een gerealiseerd, m ede dank zij de onderhandelingen van  
Janu ari-A p ril 1944, d ie wij in  § 2  bespraken.

D e  export en  verlagerte  opdrachten leden  daarentegen aanzien lijk  onder de ontstane  
tekorten. D e  export vo o r  het 8e K riegshalbjahr w as oorspronkelijk  bepaald  op  1430 to n  zt. 
(achterstand u it vorige begrotingen inbegrepen). H iervan  w erd 970 to n  uitgevoerd. V oor  het 
9e K riegshalbjahr w erd 1750 to n  zt. geëist, van  deze eis liet m en  in  A pril 1944 500 to n  vallen, 
de reële export bedroeg 1420 to n  zt., zo d at ondanks het gebrek aan  leder de sinds jaren  
bestaande achterstand o p  ca. 300 ton  na w erd ingehaald .1

D e  kalfslederexport bedroeg van  1 A pril 1943 to t 1 A pril 1944: 1 161 000 v.vt.
In  Septem ber 1943 eisten  de D u itsers n o g  een bijzondere export.
Sedert het R H L  in de zom er van  1941 de productie van  zeem leder h ad  m oeten  sto p 

zetten , w as de distributie van  dit product zeer beperkt. A lleen  vo o r  orthopaedische en fijn- 
m echanische doeleinden  w erden een  6 a 7000 stuks per jaar gedistribueerd. D e  voorraad  
bedroeg echter n o g  enige tienduizenden stuks. D e  een  o f  andere D u itser  kw am  hier achter  
en  het gevo lg  w as, dat de inkoper Carl Schm idt belangstelling  g ing  to n en  v o o r  de voorraad  
van  een  bepaalde fabriek, d ie 15 000 stuks bedroeg. G ezien  de w anverhouding tussen  
distributie en  voorraad  m eenden h et R H L  en  o o k  h et D epartem ent de aanvrage niet te  
kunnen  w eigeren en  de export w erd uitgevoerd .2

§ 8. DE SCHOENINDUSTRIE

a. A lgem ene situa tie

E en groot gedeelte van  de langdurige en  stroeve onderhandelingen , die van  M ei 1943 
to t  Februari 1944 gevoerd w erden over het productieprogram m a vo o r  schoenen , is reeds 
beschreven in  de §§ 2  en  3, en  za l daarom  hier n iet w orden  herhaald.

D e  werkelijke productie vergeleken m et de norm en der G em einschaft Schuhe en  de 
definitieve program m a’s van  resp. O ctober 1943 en  Februari 1944 (!) waarbij dus de talrijke 
tussenstad ia w orden  w eggelaten , geeft h e t vo lgen de b e e ld :3

Soort schoenen Program 8e Khj. Productie 8e Khj. Program 9e Khj.

M ijn s c h o e n e n ............................ 103 682 24 606 97 811W e rk sc h o e n e n ............................ 84 921
Heren beroepsschoenen. . . . 119 477 165 331 140 196
Damesberoepsschoenen . . . 27 508 11 899 50 650
H eren schoenen ............................ 425 052 280 413 328 383
D am esschoenen........................... 680 345 246 508 329 535
Kindersch. 36/40 ....................... 465 345 522 227 455 806
Kindersch. 27/35 ....................... 329 143 388 816 234 784
Kindersch. 1 8 / 2 6 ....................... 406 616 240 510 546 500

2 550 138 1 965 231 2 183 665

1 Alle cijfers uit maandverslagen RH L o f  Correspondentie H öhn/M ink. (Archief D. Bevollm.- 
RHL). 2 Briefwisseling RHL-Departem ent Sept. 1943. (C.A.B. 22-2/2-30). 3 Alle cijfers ont
leend aan M aandverslagen van het RHL.
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Soort schoenen Productie 9e Khj.
Verschil in duizenden paren

t.o.v. program t.o.v. norm.

M ijn s c h o e n e n ............................ 26 121 +  9 +  100
W e rk sc h o e n e n ............................ 74 474 — —
M annenberoepsschoenen. . . 104 745 +  10
Damesberoepsschoenen . . . 36 608 —  30 t - 73
H eren schoenen ............................ 355 078 —  123 +  25
D am esschoenen........................... 347 828 —  416 +  129
Kindersch. 36/40 ....................... 330 009 +  68 — 240
Kindersch. 27/35 ....................... 236 739 +  61 — 34
Kindersch. 1 8 / 2 6 ....................... 405 841 —  307 —  171

1 924 668 * —  728 —  118

* Inclusief 7230 paar schoenen voor overheidsdiensten.

H et succes van  het R H L  bij het streven, in  de eerste p laats de m eest noodzakelijke  
soorten  te produceren w as dus van  w einig  practische betekenis gebleken , nu  de m aterialen  
ontbraken om  de program m a’s vo lled ig  te realiseren. A lleen  t.a .v . w erkschoenen w as veel 
bereikt. M en  hou d e echter in  het o o g  dat de productie als geheel bijna tw eem aal zo  groot 
w as als een  jaar tevoren.

H et contact van  de V akgroep m et het R H L  w as zeer intensief. B egin  1943 w erd bijv. 
gezam enlijk getracht een  m ogelijkheid  te  v inden vo o r  de productie van  b o n lo o s schoeisel. 
D o o r  de b eoogd e verhoging der productie van  lederen sch oeise l vo o r  h et binnenland  
dreigde nl. een  tekort aan productiecapaciteit. Op een  bijeenkom st m et de V akgroep  
w erd een  productie van  1 $ m illioen  paar b on loze  schoenen  en  0,9 m illioen  paar strandsandalen  
w enselijk  en m ogelijk  bevonden , terwijl berekend werd, dat o m  de v o o r  tijdige u itvoering  
(dus vó ó r  de zom er) van dit program  benodigde capaciteit te  verkrijgen, 29 fabrieken her
opend  zouden  m oeten  w orden. 1 H elaas viel de ind iening van  dit verzoek  ju ist in  de tijd, dat 
de D u itsers u it alle m acht bezig  w aren bedrijven te sluiten. M ink w ilde daarom  als uiterste  
concessie  slechts tien  bedrijven heropenen en  voerde als zakelijke m otieven  aan, dat er toch  
niet vo ld oen d e grondstoffen  waren en  het R H L  de capaciteiten  te  laag  had  geschat. D a t  
laatste w as natuurlijk o o k  w el ju ist.2 D e  tien fabrieken w erden tenslotte  in  overleg m et de  
V akgroep aangew ezen en  van A pril 1943 a f  m ochten  m aandelijks w eer de vo lgen de hoeveel
heden  b o n lo o s schoeisel w orden  geproduceerd: 3

h u isp a n to ffe ls .......................  200 000 paar;
rubberwerklaarzen . . . .  6 500 paar; 
bonloos schoeisel..................  100 000 paar.

H et p lan  om  11 m illioen  paar in  5 m aanden te produceren w erd dus to t  ongeveer een derde  
gereduceerd. D e  productie werd echter o o k  na de zom er op  dezelfde basis voortgezet. V a n a f  
D ecem ber werd de productie van  huispantoffels verm inderd to t 5 0 0 0 0  paar per m aand  
w egens gebrek aan  m ateriaal, v oora l textieloverstof.

1 Verslag bijeenkomst Vakgroep met enige heren van het R H L d.d. 5-3-43. (C.A.B. R H L 1341).
2 Verslagen van besprekingen tussen RH L/Vakgroep enerzijds en Bevollmachtigtel Refer at
Rationalisierung anderzijds op 5-3 en 26-3 en 29-3-43. (C.A.B. RH L 1341). Sommige fabrieken 
gaven daarentegen hun capaciteit veel te hoog op! 3 A lle cijfers ontleend aan M aandverslagen  
van het RHL.
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Ook over de fabricage-opdrachten van lederen schoeisel voor het 9e K riegshalbjahr  werd 
druk overleg gepleegd met de Vakgroep, de aanpassing der opdrachten aan het reeds ge
produceerde in Februari 1944 was van dit overleg een gevolg.1

b. Productie-voorschriften  etc.
In Duitsland had het gebrek aan materiaal, energie en mankracht reeds in de eerste 

oorlogsjaren geleid tot de invoering van standaardmodellen voor schoenen. Vanzelfsprekend 
begon de bezetter ook in Nederland hierover te spreken. Zo begon bijv. D irek to r  Brocke 
hier in Februari 1943 over bij de besprekingen over rationalisering.

Zover als in Duitsland kwam het inmiddels niet, de heer Verwoerd wist de Duitsers er 
van af te houden door te wijzen op slechte ervaringen, door hem op dit punt opgedaan in de 
oorlog 1914-1918. Toch werden door het RHL (uit voorzorg?) enige beperkingen voor 
schachtmodellen ingevoerd 2, die vooral op besparing van overleder en garen gericht waren. 
Verboden werden bijv. rugbiezen, meer dan zes-delige schachten, omboeken van leer op 
leer, meer dan 2 rijen stiksel, figuurstikwerk en gaatjesversiering.

Grote moeilijkheden werden ondervonden met de normen voor ledergebruik, die begin
1943 op Duitse aanwijzing moesten worden ingevoerd. Voornamelijk door de slechte qualiteit 
van het gebruikte overleder, waarvan wel 30 % afviel, kwam men met de toewijzingen niet 
uit en werden de manipulatievoorraden ingeteerd. Na lange besprekingen tussen Vakgroep, 
RHL en B evollm achtig te  werden iets gunstiger normen verkregen. Met de invoering der 
fabricage-orders werden weer andere Duitse normen voor het gebruik van overleder en zool
materiaal ingevoerd.3 Het zou te ver voeren deze, die door de vele mogelijkheden op het 
gebied van vervangingsmateriaal uiterst gevarieerd waren, hier weer te geven, zij lagen echter 
in het algemeen weer wat hoger. Ook werd voor de schoenindustrie stempelen van alle 
schoeisel met inschrijvings- en calculatienummer verplicht gesteld ter verbetering van de 
contröle-mogelijkheden. De nummers dienden zelfs onmiddellijk na het stanzen resp. snijden 
te worden aangebracht en moesten tijdens het gehele fabricageproces zichtbaar blijven.4

Het gebruik van de Duitse E rsa tz-m n term len  stelde de industrie wel voor enige pro
blemen, waarvoor echter in het algemeen een oplossing werd gevonden. De qualiteit van 
buna, P -Sohle  en Iganil-hakken was zelfs bepaald goed, alleen het bevestigen gaf moeilijk
heden. Daarentegen bestond tegen de qualiteit van het vezelleder, vooral van de in Neder
land geproduceerde soorten, veelal bezwaar, daar de slijtweerstand gewoonlijk bijzonder 
gering was. Het grootste bezwaar bij de verwerking dezer nieuwe materialen was echter 
gelegen in het feit, dat de leveranties voortdurend op zich lieten wachten, waardoor de pro
ductie stagneerde. Pas tegen het einde van het 9e K riegshalbjahr  werd de mogelijkheid ge
schapen, croupons te gebruiken inplaats van de ontbrekende bunazoolplaat en P -Sohle  (resp. 
voor 50 en 20%).s Deze maatregel kon echter eerst in April en Mei effect hebben.

c. D u itse  opdrachten
De afwerking der te ilverlagerte  opdrachten, ten dele reeds in de herfst van 1941 gegeven, 

maakte ook in 1943 maar geringe voortgang. Duitsland leverde zeer weinig fournituren en

1 Eerste fabricage-opdracht: briefcirculaire nr 358891 d.d. 29-11-43, voor werk- en beroeps- 
schoeisel met briefcirculaire nr 359305 d.d. 30-11-43 voorlopig beperkt tot gemiddeld 72%, 
welke beperking bij briefcirculaire nr 399881 d.d. 5-4-44 weer werd ingetrokken. Gewijzigde 
fabricage-opdracht briefcirculaire nr 376650 d.d. 5-2-44. (C.A.B. RHL-circulaires). Verslag
bespreking RH L/Vakgroep op 13-1-44 en R H L jBevollmachtigte op 19-1-44. (C.A.B. R H L 1342).
Aktenverm erk  bespreking L. F. Verwoerd/Dr. Trabold d.d. 2-11-43. (Archief A bt. Preisbildung
N  ld ) . 2 Circulaire R H L  model 567 d.d. 18-2-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaires
Vakgroep Schoenindustrie d.d. 30-7-43 en 6-8-43. Briefcirculaire R H L nr 358078 d.d. 30-11-43 
(C.A.B. RHL-circulaires). 4 Circulaire R H L m odel 592 d.d. 20-5-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
6 Briefcirculaire RH L nr 388048 d.d. 21-3-44. (C.A.B. RHL-circulaires).
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ijzerwaren, maar ook de lederpositie hier te lande liet geen grote export toe; het RHL kon 
zijn standpunt: geen uitvoer zonder levering van hulpstoffen, volledig handhaven.

Een stijgende tendenz bestond daarentegen bij de vollverlagerte  opdrachten. Ruim 
dertien firma’s werkten in de zomer van 1943 geheel of gedeeltelijk aan dit soort orders, de 
gemiddelde maandelijkse productie bedroeg ca. 280 000 paar. Voornamelijk bestonden deze 
orders weer uit sandalen en kameelhaarschoenen bij filialen van Duitse firma’s onderge
bracht, doch ook werden grote orders voor kinderschoenen, voor het snijden en steppen van 
schachten e.d., geplaatst.1

De stand der teilverlagerte  orders was per 1 October 1943:

Opdracht Afgeleverd in 
VlIIe Khj. Restant

Ve Khj. 450 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . . . _ 56 200
128 000 p. Frauenberufsschuhe.................. — 7 400
580 000 p. k in d e rsc h o e n e n ....................... 16 000 —

V le Khj. 396 000 p. k in derlaarsjes............................ 93 800 —

840 000 p. Frauenstrassenschuhe . . . . 99 000 235 000
300 000 p. Mannerarbeitsschuhe . . . . — —

De opgave der restanten klopt niet met de cijfers van § 7-c in het vorige hoofdstuk. Dit 
komt, doordat de Duitsers bij het opstellen van het schoenprogramma in Juni 1943 te Berlijn 
besloten alle orders, waarvoor nog geen fournituren etc. waren geleverd, te annuleren, ten
einde bij de invoering der fabricage-opdrachten met een schone lei te kunnen beginnen. Hier
door werd de gehele order M annerarbeitsschuhe  uit het 6e Kriegshalbjahr teruggenomen en 
ook de andere opdrachten werden met in totaal 250 000 paren verminderd.2 Bij het opstellen 
van een productieschema voor het 9e Kriegshalbjahr vonden de Duitsers het echter wel zo 
gemakkelijk, weer op deze beslissing terug te komen, en werden 214 000 paren van deze 
orders weer op het program geplaatst. Daarboven werden door de Gem einschaft Schuhe nog 
nieuwe orders geplaatst nl. 363 750 paar damesschoenen, 47 100 paar kindermolières, 
109 890 paar kinderlaarsjes, cijfers, die in Februari weer iets werden verlaagd. Deze laatste 
orders werden pas in December-Januari gegeven, zodat van uitvoering niet veel meer kwam.

De totaalcijfers per 1 April 1944 bedroegen hierdoor:

Opdracht Afgeleverd in 
IX e Khj. Restant

Ve Khj. 390 320 p. Mannerarbeitsschuhe . . . . 93 500 50 000
113 880 p. Frauenberufsschuhe . . . . 21 000 14 000

V le Khj. 398 400 p. k in d e r la a r s je s ....................... 85 000 14 000
837 050 p. Frauenstrassenschuhe . . . 174 000 104 000

IXe Khj. 312 000 p. Frauenstrassenschuhe . . . 20 000 * 312 000
143 990 p. k inderschoenen ....................... 20 000 * 143 990

* in bewerking.

De poging om de exportopdrachten in het gareel der halfjaarlijkse fabricage-orders te 
dwingen was dus wel grandioos mislukt, dank zij de vele weifelingen der G em einschaft Schuhe.3

1 A lle cijfers ontleend aan M aandverslagen van het RHL. 2 Cijfers en gegevens uit maand
verslagen RH L Juni, Juli en September 1943. 3 Cijfers en gegevens uit maandverslagen RH L  
October-November-December 1943 en Januari en Maart 1944.
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D e  vollverlagerte  opdrachten liepen  iets terug, nl. to t gem iddeld  250 000 paar per m aand. 
A anvankelijk  vorm den sandalen h et leeuw endeel d och  in  de latere m aanden van  dit halfjaar  
gingen o o k  dam esschoenen , sandaletten, gespschoenen en  kinderschoenen een  ro l spelen. 
In Januari w erd bijv. een  order vo o r  150 000 lederen kinderschoenen geplaatst, w aarover  
m en bij het R H L  zeer verheugd w as, daar verschillende fabrieken hun fabricage-orders 
vrijw el gereed hadden en  to t stilstand dreigden te  k o m en .1

d . Z w a rte  produ ctie
H et algem ene en  steeds nijpender w ordende gebrek aan  schoeisel w erkte de clandestiene  

productie zeer in  de hand. Daarbij kw am  in de lo o p  van 1942 en  1943 n o g  een tw eede factor. 
D e  slu iting van  talrijke schoenfabrieken en  fabriekjes had  vele bekw am e arbeiders w erk loos  
gem aakt. W ie zich  aan tew erkstelling in  D u itslan d  k o n  onttrekken -  en  dat w aren er velen  -  
begon  clandestien  te produceren. D e  k leine fabrikanten begonnen  z e lf  en  nam en een o f  
tw ee arbeiders in  dienst, de on tslagen  arbeiders w erkten thuis, waarbij vaak  de hele  fam ilie  
werd ingeschakeld . V oora l in  K aatsheuvel waren straten waar bijna hu is aan huis schoenen  
w erden gem aakt. A an  deze huisnijverheid v iel bovend ien  g r o f geld  te  verdienen, f  50 to t  
f  100 v oor  een paar schoenen  w as een  reële prijs gew orden. K aatsheuvel heette  w el die  
goldene S ta d t  naar een bekende D u itse  film  uit die dagen. O p het totaal der schoenproductie  
h ad  deze huisnijverheid haast n iets te betekenen en  het R H L  voeld e  u it dien h o o fd e  w einig  
behoefte om  in  te grijpen. T och  w as deze productie uiterst lastig , om d at bij elk  on tdekt geval 
het R H L  van  de bezetter de schuld  kreeg. E n bij onderhandelingen , als het over gelijkstelling  
van  de voorzien ing  der N ederlandse bevolk ing  m et die van  de D u itse  ging, w ilden de D uitsers  
steeds een  aftrek toepassen  vo o r  de zwarte productie in  N ederland , die zij flink overdreven. 
T o en  daarom  v o n  Savigny einde 1941 voorstelde een  razzia te hou den , waarbij heel K aats
heuvel door  een  2000 m an P o lize i zo u  w orden afgezet en  in  ieder huis gezocht, w ees de leiding  
van  het R H L  dit idee n iet direct af. M en w ilde echter de schoenm akertjes in  K aatsheuvel 
o o k  w eer niet te zwaar treffen en v o n d  daarom  tal van uitvluchten om  de zaak  uit te stellen. 
M aand na m aand verliep m et ’voorbereid ingen’ terwijl de directie van het R H L  hier en  daar 
liet vallen, dat er p lannen w aren voor  een  razzia. T oen  dan o o k  eindelijk  op  22 M aart 1944 
enkele tien tallen  p o litiem ann en  K aatsheuvel doorzochten , w erden slechts 100 kg leder en  
enkele leesten  in  beslag gen om en .2

O ok  bij de n o g  geopende schoenfabrieken w erd veelal m eer geproduceerd dan geoor
lo o fd , voora l na de invoering der D u itse  norm en. E en fabriek werd begin  1944 voor  straf 
gesloten . In het a lgem een kw am  deze zw arte productie trouw ens bij N ederlanders terecht, 
anders dan in  1942.

§ 9 . SCHOENENDISTRIBUTIE

a. Techniek
H et d istributiestelsel w erd in  1943 slechts eenm aal gew ijzigd, nl. in Juni 1943, toen  in  

navolg ing  van  h et D u itse  voorbeeld  de groep kinderschoeisel gesplitst werd in  tw ee groepen, 
nl. m aat 18/27 en  27 /3 5 .3

D e  terugbestellingsverhoudingen , w aarm ee reeds sedert N ovem b er 1942 gem anipuleerd  
werd, ondergingen daarentegen m eerm alen w ijzigingen o m  de voorraden der w inkeliers even 
redig aan  het verbruik aan  te vu llen  en  speciaal de soorten , w aarvan de voorraad tekort
sch oot, te  laten  bijbestellen. H et zo u  te ingew ikkeld  w orden  de vaak  zeer gecom pliceerde  
verhoudingen  o p  te geven , die hierbij v oor  slechts enkele m aanden o f  w eken  g o ld en .4 T en

1 Gegevens maandverslagen RH L, met name Januari 1944. 2 Rapport in archief D. Bevollm. 
RH L. 3 Circulaire R H L  m odel 601 d.d. 2-6-43 (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Circulaires 
R H L m odel 601 d.d. 2-6-43,625 d.d. 19-7-43, 631 d.d. 12-8-43, 632 d.d. 30-8-43. (C .A .B . RHL- 
circulaires).
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slo tte  w erden de voorraden in  a lle  m aatgroepen gebracht o p  de in  vier m aanden u it te geven  
hoeveelheid  bons (zie o o k  § 2). O m streeks O ctober werd dit punt ongeveer bereikt.

Thans werd een geheel n ieuw e regeling ingevoerd. D e  w inkeliers w erden vrijgelaten bij de  
terugbestelling van  I A -sch oeise l, hun  w erd echter de verplichting opgelegd  do o r  de be
stellingen te  streven naar de vo lgen de voorraadverdeling:

6% herenberoepsschoenen; 20% jongens- en meisjesschoenen 36/40;
2% damesberoepsschoenen; 20% kinderschoenen 27/35;

13% herenschoenen; 17% kinderschoenen 18/26.
22% damesschoenen;

Slechts v oor  w erkschoenen b le e f de oorspronkelijke regeling van  1 : 1 terugbestellen  
bestaan, om d at im m ers n iet iedere w inkelier d it artikel v oert.1

D e  invoering der fabricage-opdrachten v o o r  de schoenindustrie leidd e n iet alleen  bij de 
productie, m aar o o k  bij de distributie van  schoeisel to t grote w anorde. D e  bestelform ulieren  
M D  248, die n u  n iet langer tegelijk  bew erkingsvergunning waren, k on den  n iet m eer m et 
redelijke zekerheid van  goedkeuring naar h et R H L  w orden  gezonden. A an  de w inkeliers 
werd opgedragen eerst hu n  orders bij de industrie te p laatsen  en  vervolgens de bestelform u
lieren m et een  orderbevestiging van  de fabrikant o p  te zenden naar h et R H L , die ze  dan, 
als vergunning to t  verkoop en aflevering  afgestem peld , doorzon d  naar de fabriek, die de  
orderbevestiging had  gegeven .2

D it  h ield  in , dat de w inkeliers, d ie het productieprogram  der fabrieken n iet precies  
kon den  kennen , vaak  lang  m oesten  zoek en  om  hun orders geplaatst te  krijgen. V ooral als de  
fabrieken treuzelden m et hun  antw oord , terwijl de voorraad zienderogen  slonk , k o n  dit een  
zen uw slop en d  w erk w orden. D e  V akgroepen der w inkeliers w endden z ich  to t h e t R H L  m et 
hun klachten  en  vroegen  een  regeling, waarbij een  n iet b innen tien dagen gew eigerde order als 
geaccepteerd zou  geld en .3 M en v o n d  echter een  betere op lossing . D o o r  het R H L  en  de V ak
groep  Schoenindustrie werd voortaan  in de vakpers gepubliceerd, w elke fabrieken n o g  orders 
van  bepaalde soorten  schoeisel k on d en  p laatsen .4

V o o r  de m aatschoenm akerij w erd in  O ctober 1943 een  n ieuw e regeling getroffen teneinde  
dit schoeisel te  reserveren vo o r  hen, d ie het o m  gezondheidsredenen n o d ig  hadden. D e  
distributiediensten gaven thans op  doktersverklaring etc. een  m achtiging a f  to t  aan k oop  van  
orthopaedisch  schoeisel. O p gew one I A  bonnen  w as voortaan  alleen  confectiesch oeisel ver
krijgbaar.5

b. C ijfers

D o o rd a t in  1943 de D u itse  norm en voor  de schoendistributie het gehele jaar gehandhaafd  
bleven , w as het gedistribueerde aantal paren ca. 60 % h oger dan het voorafgaande jaar. O ok  
de w inkelvoorraden , thans op  h et m inim ale peil van  vier m aanden voorraad gekom en, 
w erden vrij regelm atig aangevuld  do o r  de verh oogde productie, die thans slechts w ein ig  
bij de distributie achterbleef.

1 Circulaire R H L m odel 664 d.d. 29-10-43 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaires R H L  model
678 en 680 d.d. 6-12-43, Briefcirculaire nr 413580 d.d. 29-6-44. (C.A.B. RHL-circulaires).
3 Verslag bijeenkomst R H L met Vakgroepen d.d. 21-12-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Vak
blad voor de Schoenmakerij en de Schoenhandel Jan./Febr./M rt. 1944. 6 Circulaire RH L
m odel 660 d.d. 27-10-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
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D e  m aandcijfers w aren de volgende:

Orthop. Mijn-
schoenen

Werk
schoenen

Beroeps
schoenen Bon I A B on II H uis

pantoffels

April . . . . 6 420 15 500 30 000 303 000 100 000 200 000
M ei . . . . — 6 430 12 820 21 700 317 000 100 000 200 000
Juni . . . . — 6 430 6 270 25 000 304 000 100 000 200 000
Juli . . . . — 6 430 7 000 20 000 50 000 * 100 000 200 000
Augustus . . — 6 430 7 000 20 000 176 700 100 000 200 000
September . — 6 430 7 000 20 000 174 950 100 000 200 000
O ctober. . . — 6 430 7 000 20 400 585 400 100 000 200 000
Novem ber . — 6 430 14 500 31 900 427 500 100 000 200 000
D ecem ber. . — 6 430 14 100 31 900 297 000 100 000 50 000
Januari . . . — 6 430 14 100 31 900 297 000 100 000 40 000
Februari ** . 900 6 430 — — — 100 000 50 000
Maart *** . 800 6 430 28 200 64 800 594 000 100 000 50 000

1700 77 150 133 490 317 600 3 526 500 1 200 000 1 790 000

Totaal t.o.v. program  
10-6-43 Berlijn . . . +  2 000 +  33 500 +  57 600 — 286 000 — 600 000 - ^ 0 0  000

* Alleen herenschoenen op grond van de overweging dat dames en kinderen in de zomer
maanden het zonder lederen schoeisel konden stellen. ** Stopzetting bonuitgifte wegens on
enigheid met de bezetter over de bestemming van het geproduceerde zoolleder. Zie § 2. 
*** In deze maand werden voor de slachtoffers der bombardementen op Enschede, Arnhem en 
Nijm egen 6400 bons I A  extra beschikbaar gesteld *.

H et gebrek aan  grondstoffen  en  productiecapaciteit h ad  de distributie dus ongu nstig  
beïnvloed . V oor  tw ee m aanden vo lgen  hieronder n o g  de verdeling over m aatgroepen van  
de I A  bons:

Juni 1943 Maart 1944
Kinderschoenen 18/26 ....................... 55 000 108 400
Kinderschoenen 27/35 ....................... 55 000 131 000
Jongens- en meisjesschoenen 36/40 70 000 123 400
D a m e ss c h o e n e n ................................  69 500 141 000
H erenschoenen.....................................  54 000 90 000

In deze  verhoudingen w erd in  het a lgem een w ein ig  gew ijzigd ,2 zij pasten  zich  steeds  
m eer aan  bij de D u itse  norm en.

1 Cijfers en gegevens uit maandverslagen RHL. 2 Brief R H L  aan C D K  nr 307587 d.d. 28-5-43. 
(C.A.B. R H L  517 A). Maandverslag R H L Maart 1944.



HOOFDSTUK XII

HET 10e KRIEGSHALBJAHR EN DE LAATSTE OORLOGSWINTER 

1 April 1944 -  5 Mei 1945

§ 1. OVERZICHT

Dit laatste oorlogsjaar valt in twee scherp gescheiden perioden uiteen. Van April 
tot September 1944 heerste eigenlijk dezelfde toestand als het jaar tevoren, slechts 
waren de harde gevolgen van de totale oorlog ook op ledergebied nog wat duidelijker 
zichtbaar geworden. De nood aan schoeisel en reparatiemateriaal was zeer hoog ge
stegen. Van alle kanten bereikten klachten over noodgedwongen school- en arbeids
verzuim het RHL met het verzoek zo enigszins mogelijk iets beschikbaar te stellen, 
een verzoek, waaraan uit vrees voor het scheppen van precedenten vrijwel nimmer 
gevolg kon worden gegeven. Nog liep echter de distributie, de schoenmakers kregen 
hun maandelijkse toewijzing, de industrie draaide, al was de bedrijvigheid t.o.v. het 
vorige jaar met ca. een-vijfde verminderd. De belangrijkste nieuwe maatregel, die 
nog werd ingevoerd, was klantenbinding bij de schoenmakers.

In de eerste dagen van September veranderde de toestand echter totaal. De directe 
bedreiging van de Nederlandse zuidgrens door de Geallieerden bracht de Duitsers er 
toe, een systematische afvoer van alle in Nederland aanwezige k r ie g s -  u n d  rü stu n g s- 
w ic h tig e  materialen en machines te organiseren. Brabant was daarbij als het meest 
bedreigde gebied het eerst aan de beurt. Höhn en een B e a u ftra g te  van de R e ic h ss te lle ,  
Dr. Rumpf, geassisteerd door een paar F e ld w ir lsc h a ftsk o m m a n d o 's  van de W eh rm a ch t, 
die het eigenlijke werk deden, begonnen in snel tempo voorraden schoeisel en leder 
in te pakken en te verzenden, nadat zij eerst reeds op deze wijze België hadden leeg
gehaald. Door de vorming van de corridor Eindhoven-Nijmegen, waarmee de beste 
verbindingen naar de H e im a t  waren afgesneden, kon echter niet alles meer worden 
weggehaald en bleef het machinepark voor diefstal bewaard. Ook kon men uiteraard 
moeilijk alle huiden uit de laven slepen.

Nederland boven de grote rivieren zou dus in elk geval na September op zijn 
voorraden schoenen en leder hebben moeten teren. Ook deze werden echter door de 
Duitsers niet met rust gelaten. Op verschillende manieren werden de voorraden, zelfs 
bij de winkels, weggehaald en ook de huidenaanval verdween naar het Oosten.

Nu werd dan ook de strijd tussen Nederland en zijn bezetter om de weinige nog 
aanwezige goederen een worsteling zonder spelregels. De lederhandelaren trachtten 
hun voorraad te verbergen, de winkeliers brachten hun schoenen naar de zolder van 
een familielid, de huidenhandel verstopte zijn voorraad in schuiten en lege fabrieken. 
Het RHL had daarmee weinig meer te maken. Het kon niet langer vóór industrie en 
handel gaan staan, maar moest zich beperken tot het geven van waarschuwingen, 
raadgevingen, etc. De distributie kwam al spoedig to t stilstand en ook de reparateurs
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konden weinig of niets meer doen, de ruilbeurzen daarentegen beleefden een onge
kende bloei.

Die winter werd het hoogtepunt in de nood bereikt. Wie bij het zien van foto’s 
uit die dagen zijn blik van de magere gezichten langs de haveloze kleding laat afdalen 
vindt vrijwel steeds een nauwelijks als schoen herkenbaar vod aan de voet. En hoeveel 
tienduizenden kinderen vierden de bevrijding niet op blote voeten?

§ 2. ONDERHANDELINGEN EN PLANNING

In grote lijnen droegen de onderhandelingen over de lederbegroting voor het 10e 
Kriegshalbjahr hetzelfde karakter als die omtrent de beide voorgaande begrotingen. 
Ook de afzonderlijke posten vertoonden aanzienlijke gelijkenis. Slechts werd in het 
algemeen een korting van ca. 15 % op de posten voor Nederland toegepast, terwijl 
de export met meer dan de helft werd verminderd. De verminderde huidenaanval 
maakte deze reducties noodzakelijk. Nederland kwam er echter weer erg goed af, 
zoals blijkt uit de cijfers (in tonnen zt.):

Rund-
leder

Buna Vezel-
leder

Totaal K alfs
leder etc.

Voering
leder

R ep a ra tie ..................................... 1 677

Nederlanc

467 2 144 50 6
Werk- en beroepsschoenen . 469 65 36 570 153 54
Straatschoeisel............................ 595 589 597 1 781 1 088 310
Drijfr. en techn. leder . . . . 240 — — 240 — —
V e ilig h e id sled er ....................... 60 — — 60 — 3
T u ig led er ..................................... 100 —• — 100 —• —
Openbare d ien sten ................... 123 5 22 150 15 2
Diversen . ................................. 189 — 56 245 18 4

T o t a a l .......................................... 3 453 1 126 711 5 290 1 324 379

Bezettingsleger............................ 51

Duitsland

51 4 3
i schoenen . . 175 — — 175 364 98

Restanten j zoolleder . . 282 —. — 282 — —.
vroegere orders ) overleder. . — .—. .—. .—. 326 —

f voeringleder — — — — — 83
/ zwaar overleder . . 200 — .—. 200 —. —•

Nieuwe \ varkensleder . . . — .—. — —. 4 —
orders jjassenleder . . . . — —. —. — 125 —

( tu ig led er................... 167 — — 167 — —

T o t a a l .......................................... 875 — — 875 823 184

De verhouding tussen de overeengekomen in- en export gaf een voor Nederland 
nog veel gunstiger beeld (in tonnen leder):



240 1 APRIL 1944—5 MEI 1945

Naar Duitsland Van Duitsland Waarvan achterstallige 
im port uit 9e Khj.

Leder ................................. 332 162
B u n a ................................ — 520 — .

P - S o h l e ............................ — 253 130
Igan ilh akken .................. —. 180 000 paar —
Lefa I ................................ —. p.m. —
Lefa I I ............................ — 207 30
V oerin g led er ................... — 468 000 v.vt. —

332 ton 1200 ton

De opstelling van het schoenprogramma stuitte op de gebruikelijke moeilijkheden. 
De Gemeinschaft Schuhe kwam met een program volgens Duitse normen, dat tot 
1 Januari 1945 liep en dus negen maanden besloeg, om aansluiting te krijgen bij de 
programma’s van het Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, die met 
het kalenderjaar samenvielen. Toen dit program eenmaal was opgesteld, bleek de 
Bevollmachtigte fü r Schuhe, Direktor Siegele, in Duitsland te zitten, zodat het RHL 
zelf een voorlopige verdeling over de schoenfabrieken to t stand moest brengen.

Het programma voor negen maanden omvatte de volgende aantallen en soorten:

Bonuitgifte Productie

M ijnschoenen.............................................. 57 270 57 000
W erk sch o en en .......................................... 100 000 100 000
Beroepsschoenen m a n n e n ................... 123 000 170 000
Beroepsschoenen v r o u w e n ................... 97 729 94 000
H eren schoenen .......................................... 415 000 314 000
D am esschoenen.......................................... 573 000 481 000
Jongensschoenen 36/40 ........................... 218 331 199 929
M eisjesschoenen 3 6 /4 0 ........................... 251 919 273 276
Kinderschoenen 27/35 ........................... 570 000 837 725
Kinderschoenen 1 8 /2 6 ............................ 384 750 335 070

T o ta a l............................................................ 2 791 000 2 852 000

Tot 1 October zouden dus 1 860 000 paar gedistribueerd worden, 600 000 paar 
minder dan in het vorige halfjaar. Het programma was er op berekend, speciaal in de 
dringende behoefte aan kinderschoeisel, waarvan vrijwel geen voorraden meer be
stonden, te voorzien.1

Het moeilijkste punt bij de onderhandelingen lag op een neventerrein, nl. bij de 
textielvoorziening. Tot het einde van 1943 had de voorziening der schoenindustrie

1 Cijfers uit maandverslag R H L  April 1944 en brief R H L aan Dept. nr 409524 d.d. 12-6-44. 
(C.A.B. 22-2/2-30).
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met voeringstoffen etc. eigenlijk slechts weinig moeilijkheden gegeven. Toen in de 
loop van 1943 de toewijzingen minder geregeld binnenkwamen, had men zich uit 
voorraden kunnen behelpen. Dit kon echter niet altijd doorgaan, vandaar dat het 
RHL begin 1944 bij het Rijkstextielbureau en de Duitse textielreferent, Herr Liese- 
gang, aanklopte om op de dringende noodzaak van het inhalen van de achterstand 
te wijzen. Deze bedroeg 450 to n !1 Liesegang bood eerst 50%, daarna 2/3, waar
mede het RHL voorlopig genoegen nam. Een maand later bleek de te verwachten 
toewijzing slechts 2/5 te bedragen.2 Bij nieuwe besprekingen begin Mei wierp het 
RHL een machtig wapen in de strijd: het door twee Berlijnse instanties goedgekeurde 
productieprogram voor schoenen! Herr Liesegang kwam onder de indruk en beloofde 
het noodzakelijkste te zullen leveren, desnoods door aantasting van exportcontin- 
genten.3 De vertegenwoordiger van het Rijkstextielbureau gaf echter al dadeüjk te 
kennen, dat hij Liesegang’s toezegging te optimistisch achtte. Inderdaad wilde de 
Reichsstelle fü r  Textil niet wijken en Liesegang’s opvolger Hammerle deelde half Juni 
mede, dat men voorlopig op de voorraden zou moeten teren, en het tekort verrekend 
zou worden met het te verhogen contingent voor het 11e Kriegshalbjahr.1

De toestand was inmiddels catastrophaal geworden. Slechts enkele fabrieken 
hadden nog een klein voorraadje, andere leenden bij het Duitse contingent, de pro
ductie dreigde to t stilstand te komen. Ook de pantoffelindustrie lag reeds voor een 
groot deel stil, daar sinds M aart alle schlauchcopsgarens voor export waren geblok
keerd.5

Alle instanties werden nu gemobiliseerd om de Reichsstelle fü r  Textil te bewerken. 
Het RHL schreef aan het Departement en aan Brocke, Direktor Siegele warmde de 
Gemeinschaft Schuhe op, het Departement klaagde bij de Hauptabteilung Wirtschaft 
etc.6 Niets hielp, Berlijn bleef onvermurwbaar en het was September vóór er iets was 
bereikt. De schoenproductie in de loop van de zomer werd door deze omstandigheden 
zeer gedrukt.

Het 11e Kriegshalbjahr en zijn 'Planung' bleven een fantoom. Het ontwerp voor 
een begroting, dat het RHL op 21 Juli 1944 naar Berlijn zond, werd niet meer uit
gewerkt.7

Niet langer kon het RHL onderhandelen, vertragen, cijfers opwerken. Een 
nieuwe, laatste periode was aangebroken, waarin cijfers en memoranda geen rol meer 
speelden.

1 Bespreking RHL-RTB-D. Bevollm. RTB op 29-2-44 (C.A.B. RHL-docum entatie map 66).
2 Brief RTB aan R H L d.d. 27-3-44. (C.A.B. RH L-docum entatie map 66). 3 Verslag besprekin
gen RH L-RTB-D. Bevollm. RTB d.d. 12 en 18-5-44. (C.A.B. RHL-docum entatie map 66).
4 Verslag bespreking RH L-RTB d.d. 30-5-44. Brief RHL-Z). Bevollm. RTB d.d. 10-6-44. A nt
woord RTB-R H L d.d. 23-6-44, verslag bespreking RHL-Z). Bevollm. RTB d.d. 28-6-44. (C.A.B. 
RHL-docum entatie map 66). 5 Brief RTB aan R H L d.d. 29-3-44. (C.A.B. RHL-docum entatie
map 66). 6 Brieven R H L aan Dept. d.d. 11-5-44 nr 401569 en 7-7-44 nr 415895. (C.A.B. 
RHL-directie). Brief R H L -Hauptabt. Wirtschaft d.d. 3-7-44 nr 414991. Brief Departement -
H auptabt. Wirtschaft d.d. 26-7-44. (C.A.B. RHL-docum entatie map 66). 7 Brief RH L aan 
Reichsstelle d.d. 21-7-44 nr 419536. (C.A.B. R H L 1342). D e  aanval werd in dit program be
groot op 3000 ton.
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a. L ooisto ffen

D e  aanvoer van  lo o isto ffen  liet in  h et voorjaar van  1944 w einig  te w ensen  over en  het 
verbruik, geslonken  to t 142 to n  un iteiten  per m aand, w erd gem akkelijk gedekt. O ok de  
sam enstelling van  de im port w as bevredigend, al b leven b eloo fd e  zendingen eiken- en  kas- 
tanje-extract to t  Juni uit. A s-arm e su lfietloog kw am  eveneens aan. D e  verhoudingsgetallen  
van  de van A p ril-A u gu stu s verbruikte loo isto ffen  waren:

plantaardig 50% , synthetisch  34% , cellu lose-extract 16%.

H et m aandverbruik aan chroom looistoffen  bedroeg (als Cr» O s) 6 ton , de voorraad b leef  
op  een  peil van ca. 30 to n .1 2

b. H uiden en vellen

D e  aanval van  runderhuiden w as in deze m aanden ongeveer even groot als het vorige  
jaar. D e  productie bedroeg nl. 18 000 hu iden per m aand. H et inw erkingsprogram  van  23 000  
stuks per m aand m aakte opn ieu w  inkrim ping der voorraden noodzakelijk . O ok de productie  
van  kalfsvellen  w as n ie t groter dan  het vorige jaar. 1

O p de hu identransacties in  h et eerste halfjaar, waarin het n ieuw e quoteringssysteem  v o o r  
de handel had  gew erkt (O ctober 1943-A pril 1944) werd d oor R H L  en  V akgroep een  contröle  
gehoud en  w aarna de handel verrekening der geconstateerde overschrijdingen w erd op g e
dragen. Hierbij b leek het w enselijk  de verplichting to t opvo lgen  van  de regeling n iet langer  
aan  de inschrijving d o ch  aan de vergunningen te  b inden w egens de eenvoudiger m ogelijk 
heden  to t r ep ress ie .3

D e  regelingen betreffende schape- en  pelsvellen  bleven dezelfde, de productie van kon ijne
vellen  b leef op  een  h o o g  peil (m eer dan 200 000 per m aand), inw erking en export haalden  
bijna een  dergelijk gem iddelde, zo d a t de voorraden n o g  stegen .4

D e  N .V . K aufm ann, die de K ohaka  adm inistreerde, voerde t.a .v . deze voorraden sinds  
lang een zeer bepaalde politiek , nl. zo  w einig  m ogelijk  exporteren. In verband m et ’bom bar- 
dem entsgevaar’ op  haar pakhuis in  R otterdam  had  zij de voorraden verdeeld over een  achttal 
opslagp laatsen  overal in  het land. D eze  decentralisatie bevorderde de export al niet, m aar  
de N .V . K aufm ann v o n d  telkens n o g  andere excuses, zoa ls transportm oeilijkheden, d ie de 
bezetter m oesten  overtu igen van  de onm ogelijkheid  de afvoer te versnellen. T enslotte  zijn  
m eer dan een m illioen  vellen  o p  deze w ijze steeds in  opslag  gebleven en n o o it  naar D u itslan d  
gegaan. N atuurlijk  w aren dit w eer in  het bijzonder betere qualiteiten. D e  beste vellen ver
dw enen inm iddels n o g  steeds naar de zwarte m arkt. A l m et a l za l naar schatting slechts  
50%  van  de productie aan  k leine pelsvellen  over de periode 1942-1945 zijn geëxporteerd.

c. D e  lederindustrie

D eze  w erkte in  deze m aanden betrekkelijk rustig door, zonder dat ingrijpende verande
ringen plaats hadden. D e  inw erkingsvergunningen, vergeleken m et het F ester Fahrplan, be
droegen (in tonnen  zoutgew ich t resp. 1 000en vierkante v o e te n ) :1

§ 3. LOOISTOFFEN, HUIDEN , LEDERINDUSTRIE

1 Cijfers uit maandverslagen RH L. 2 Verdere gegevens uit looistofplan 10e Kriegshalbjahr d.d. 
28-4-44, telegram R H L  aan Reichsstelle  d.d. 24-5-44 en nota D. Bevollm. R H L aan R H L d.d. 
6-6-44. (Archief D. Bevollm. R H L -nota’s R H L  VIII). 3 Circulaire RH L m odel 735 d.d. 1-8-44. 
(C .A.B. RHL-circulaires), verdere gegevens maandverslag R H L April 1944. 4 Cijfers uit 
maandverslagen RHL. Voorts mededelingen van J. H. Feuth, destijds procuratiehouder bij 
K aufm ann’s Huidenhandel aan schrijver, en verspreide gegevens RHL.
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Ledersoort Fester
Fahrplan April Mei Juni Juli Augustus

Z o o l le d e r ............................ .... 330,3 335 343 323 330 3
Grauw o v e r le d e r ............................ — 7 7 7 5 23
Semichroom v e t le d e r ................... 73 18 18 20 8 42
R undbox.............................................. — 38 38 27 41 42
D r ijfr iem en led er ............................ 32 38 42 48 41 8
T u ig le d e r .......................................... 22,5 19 22 23 22 7
D iv ersen .............................................. 2,7 — — — 4 337

460,5 455 470 468 451 462

B o x c a l f .............................................. 319,5 295 284 326 353 348
V o erin g led er ..................................... 121,5 114 139 111 81 82
Veiligheidsleder................................. — 25 25 36 31 31
G a sm e ter le d e r ................................ 11,2 5 5 5 5 5
P aarden leder..................................... 85 85 85 85 85 85

R ealisatiecijfers staan n iet ter beschikking. Er is echter geen  reden o m  aan te nem en, dat 
zij in  aanzienlijke m ate van  de inw erkingsvergunningen zou d en  afw ijken, behalve t.a .v . 
drijfriem leder, w aar steeds ca. 30 %  der hu iden w egens ongesch iktheid  m oest w orden  terug
gezonden.

Schapebloten  w erden to t een  hoeveelheid  van  11 000 stuks ingew erkt, geitevellen  3500  
stuks.

§ 4. LEDER EN REPARATIE

a. Reparatie
Omstreeks de jaarwisseling 1943-1944 werd het steeds meer duidelijk, dat het 

systeem, tot op dit ogenblik door het RHL toegepast bij de verdeling van reparatie
leder, niet was te handhaven.

Enerzijds nam de nood steeds toe, terwijl de toewijzing met 10 a 20 % verminderd 
moest worden, zodat de schoenmakers steeds meer in verlegenheid kwamen. Ander
zijds waren er door evacuatie en normaal verloop zoveel wijzigingen ontstaan in de 
aantallen klanten der schoenmakerijen, dat het niet langer verantwoord was een 
toewijzingsstelsel gebaseerd op de verhoudingen van vóór de oorlog te handhaven.

Met het oog hierop werd door het RHL na overleg met de Vakgroep Schoen
makersambacht en het CDK een nieuw stelsel ontworpen, dat zowel in de verhou
ding schoenmaker-klant als handelaar-schoenmaker meer rust zou brengen, doordat 
per klant een vaste hoeveelheid leder beschikbaar werd gesteld. Door de Vakgroep 
werd aanvankelijk bezwaar gemaakt wegens de te verwachten nadelen voor die repara
teurs, die hun klanten steeds goed bediend hadden. Het RHL weerlegde dit argument 
echter zonder moeite, door er op te wijzen, dat juist in die gevallen blijkbaar een te 
grote toewijzing bestond! Op 2 M aart 1944 werd bekendgemaakt, dat voor schoen- 
reparatie klantenbinding werd ingevoerd. Gezinshoofden dienden daartoe de bons
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’Algemeen 069’ van de distributiekaart in te leveren bij hun schoenmaker tegen ont
vangstbewijs.1

De schoenmakers werden verplicht, een klantenregister bij te houden en zouden 
voortaan alleen reparaties mogen aannemen voor ingeschreven klanten. Van elke 
reparatie diende aantekening te worden gehouden en moest de klant een afrekening 
worden gegeven. De ingenomen bons moesten door de schoenmakers geplakt worden 
op opplakvellen en aan hun lederleverancier gezonden. Deze handelaar diende de 
vellen na contröle door te sturen aan het RHL. Hierdoor kon het RHL de toewijzin
gen der handelaren opnieuw vaststellen in overeenstemming met het door hun 
klanten, aantal ingeleverde bons. Bij de vaststelling der toewijzingen werd voor 
schoenmakers in steden per klant een wat grotere hoeveelheid leder gerekend dan voor 
reparateurs op het land in verband met het gebruik van klompen aldaar.2 Bij verhui
zing kon men zich via de Vakgroep Schoenmakersambacht later overschrijven op een 
nieuwe schoenmaker.

De regeling betekende een aanzienlijke verbetering t.o.v. het bestaande systeem 
en werd door de individuele schoenmakers meermalen nog verbeterd in die zin, dat 
zij aan hun klanten bekend maakten, op hoeveel reparaties zij konden rekenen. Intussen 
moet men zich niet voorstellen, dat alles to t in de perfectie werd uitgevoerd. Bevoor
deling van bepaalde klanten (ruil!) bleef mogelijk en ook de paar honderdduizend 
onderduikers zijn gewoonlijk wel geholpen, ook als ze geen bon hadden kunnen in
leveren. Toch was de regeling nuttig, alleen al om veel wantrouwen weg te nemen.

Een aardige bijzonderheid is nog, dat van de zijde van het CDK oorspronkelijk 
aan een ’reparatiekaart’, te verkrijgen op vertoon van de Tweede Distributie- 
stamkaart, was gedacht. In het belang van onderduikers, die geen TD bezaten, werd 
dit plan door het RHL bestreden, en met succes: een bon van de maandkaart werd 
aangewezen.3

Vrijwel tegelijkertijd werd een nieuwe prijsregeling voor reparaties bekendge
maakt, die door het RHL in overleg met de Dienst van de Gemachtigde voor de 
Prijzen was opgesteld. In overeenstemming met een oude wens van deze dienst werd 
het aantal categorieën beperkt van twaalf to t zes. De prijzen werden in overeen
stemming met de gestegen lederprijzen vrij aanzienlijk verhoogd, nl. tot f  2,25 (mini
mum -  f  4,50 (maximum) voor herenzolen en achterlappen. Het RHL zond aan iedere 
schoenmaker een prijslijst toe overeenkomstig de categorie, waarbij hij thans werd 
ingedeeld.4
b. L ederhandel

In  aanslu iting aan de regeling v o o r  reparaties w erd o o k  vo o r  de lederhandel een n ieuw  
systeem  ingevoerd. V an 1 Juni 1944 a f  w erden de m aandelijkse toew ijzingen nl. n iet langer  
gebaseerd o p  de opgegeven  om zet in  de basisjaren, m aar op  h et aantal v ia  de betrokken  
handelaar ingeleverde bon s. Tegelijkertijd zond  het R H L  aan  iedere handelaar een  k lan ten 

1 Verslag bespreking met Vakgroep d.d. 19-10-42 (C.A.B. RHL-3020). Publicatie in de dagbladen
d.d. 2-3-44. 2 Maandverslag R H L Juni 1944. Circulaire R H L m odel 701 d.d. 18-2-44. (C.A.B. 
RHL-circulaires). 3 Mededeling van de heer G. Fafié aan schrijver. 4 Prijslijsten d.d. 15-3-44 
(C.A.B. RHL-circulaires).
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lijst, opgesteld  aan de hand van  de do o r  hem  doorgezon den  opp lak  vellen, terwijl hem  de  
verplichting werd opgelegd  alleen  te  leveren aan de o p  deze lijst voorkom ende reparateurs 
in de door  het R H L  op  grond van  de ingeleverde b on s 069 vastgestelde verhoudingen . D e  
nieuw e rege lin g  had  de v o lle  instem m ing van  de B on d  van  L ederhandelaren, aangezien  nu  
een  eind kw am  aan  de ongew ilde bevoordeling  van  h en , d ie het m et d e om zet-opgave  n iet zo  
nauw  hadden  genom en ten  k o ste  van  de bonafide vakgenoten . E nk ele  sprekende gevallen  
kw am en  inderdaad aan  de dag.

Per 1 A u gustu s 1944 w erd n o g  een verdere schem atisering ingevoerd doordat de handel 
w erd gesplitst in tw ee categorieën, A  en  B , w aarvan alleen aan de categorie A  g eo orloofd  w as 
bij de looierijen  in te kopen . C ategorie B  diende z ich  bij andere handelsfirm a’s te  voorzien , 
zulks in  verband m et de D u itse  w ensen  o o k  hier te rationaliseren. (Z ie H oo fd stu k  X I, § 3.) 
H et vo o r  de D u itsers onverw acht gev o lg  van  deze reorganisatie was, dat de voorraden  van  
categorie  B  a ca. 150 to n  u it de voorraadstaten  van  het R H L  verdw enen!

R eed s in  Februari w as n o g  een andere beperking ingevoerd: o o k  losse  toonbankverkopen  
dienden thans in  de m odel-adm inistratie  te  w orden o p g en om en .1

c. V erbruik en exp o rt
D e  toew ijzing van  reparatiem ateriaal aan  de lederhandel m oest in  de w inter 1943-1944  

beperkt w orden. T ot de zom er w erd m aandelijks ongeveer 190 ton  m ateriaal toegew ezen , 
een  verm indering van  ca. 15%  t.o .v . de jaren 1941-1943.

D e  ledertoew ijzingen v oor  de schoenindustrie w erden geheel vo lgen s p lan  gegeven, 
w egens h et ontbreken van buna en  P -Sohle  w erden zelfs w eer enkele k leine conversies u itge
voerd.

T ot en  m et Juli w erd geëxporteerd:
213 ton zoolleder; 913 000 v.vt. boxcalf;

18 ton tuigleder; 250 000 v.vt. voeringleder.

H ierm ee w aren de achterstallige exportverplichtingen vrijwel vervuld. D e  geplande export 
van  zwaar overleder had  n o g  niet p laats, deze hoeveelheden  w aren n o g  n ie t u itgew erkt.2

d. Tuigleder
D e  tuigledervoorzien ing w as in  de zom er van  1944 z o  slech t gew orden , dat o o k  hier het 

R H L  trachtte door  een n o g  stringenter distributieregeling de w ein ige beschikbare k ilo 
gram m en te dirigeren naar de plaatsen , w aar de grootste  behoefte  bestond.

D e  situatie w as deze, dat van  de bestaande behoefte  aan tuigen, riem en etc. n o g  geen  
20 % w erd gedekt. R eed s sinds lang  w erden nieuw e tu igen  alleen  verstrekt aan  hen  die een  
noodzakelijkheidsverklaring k on den  overleggen, afgegeven bijv. door  de P rovinciale V oedsel- 
com m issaris. W aar de beschikbare hoeveelheid  tuigleder vo lgen s de D u itse  norm  gefixeerd  
m oest blijven o p  20 g  zoutgew ich t per h o o fd  der bevolk ing  per jaar steeg de n o o d  steeds 
m eer. W elisw aar w ist het R H L  te  bereiken, dat de halfjaarlijkse productie in  1943-1944  
van  90 to t 100 ton  w erd verh oogd  en  w erden o o k  vaak  grote hoeveelheden  ’afvallen” in  
distributie gebracht,3 m aar het resultaat w as n o g  onvold oen de.

D a a ro m  werd in  A u gustu s 1944 bepaald , dat zadelm akers hun  leder alleen  m ochten  ver
w erken voor  paardetuigen en  benod igdheden vo o r  landbouw w erktuigen , tenzij in  de k o o p -  
vergunning een  ander bijzonder doel uitdrukkelijk w as verm eld .4

1 Circulaires RH L m odel 733 en 734 d.d. 31-7-44 en 686 d.d. 5-2-44 (C.A.B. RHL-circulaires), 
mededeling G. Plaat. 2 Cijfers uit maandverslagen RHL. Met de conversies werd door het RH L  
ook weer gemanipuleerd. Eenmaal werd een belangrijke conversie nog juist uitgevoerd, terwijl 
men op het RH L wist, dat er buna aan de grens stond. 3 Het is voorgekom en dat naast het 
officiële maandelijkse contingent van 7% ton nog 35 ton ’afvallen’ werden gedistribueerd 
(mededeling G. Fafié aan schrijver). 4 Circulaire R H L model 725 d.d. 2-8-44. (C.A.B. RHL- 
circulaires).
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a. P roductie  voor N ederland

D e  fabricage-opdrachten vo o r  de schoenindustrie w erden van  A pril to t Juli per m aand  
gegeven, daar het schoenprogram  n o g  n iet als defin itief m ocht w orden beschouw d. D aarna  
v o lgd e  een  opdracht vo o r  Ju li-Septem ber en  tenslotte  begin  Septem ber v o o r  O cto b er-  
D ecem b er.1 D e ze  laatste opdracht is vanzelfsprekend niet m eer to t  u itvoering gekom en. 
O ok  de opdrachten vo o r  A p ril-Septem ber ondervonden  echter vertraging doordat er o p 
n ieuw  grote tekorten  aan zoolm ateriaa l en  d itm aal o o k , gelijk  reeds beschreven, aan textiel 
optraden. D u itslan d  leverde vrijwel geen P -Sohle  en  Iga n ilh a k k sn  en  o o k  de L efa -im port 
b leef achter bij het schem a.

D aar  geen productiecijfers ter beschikking staan, k o n  n iet w orden  nagegaan  in  hoeverre  
een  en  ander gecom penseerd is d oor het afm aken van  de resterende partijen der fabricage- 
opdrachten u it h e t vorige K riegshalbjahr, w aartoe het R H L  im m ers eigener bew eging o p 
dracht had  gegeven. E en  veilige schatting is dat iets m eer dan  een derde van  het in  § 1 w eer
gegeven program  n o g  werd geproduceerd, tezam en ca. 1 000 000 paar.2

H et gebrek aan allerlei m aterialen en  hu lpstoffen  veroorzaakte zovee l m oeilijkheden, dat 
en ige fabrikanten -  overtu igd dat ze  toch  alles w el kw ijt zouden  raken -  slordig g ingen werken. 
H et publiek  kreeg daardoor vo o r  zijn kostbare b on s een  m inderw aardig product. H et R H L  
greep in en  s lo o t in  A pril een  achttal fabrieken tijdelijk van de productie uit. T ezam en m et 
de V akgroep w erden de m odellen  der betrokken fabrieken aan  een  grondige critiek onder
w orpen. N a d a t versch illende verbeteringen w aren aangebracht, w erd in  de lo o p  van  M ei 
hervatting der productie toegestaan .3

b. P roductie  voor D u itslan d

In  de m aanden  A pril to t en  m et A ugustus 1944 werd regelm atig doorgew erkt aan  de 
D u itse  opdrachten u it vorige K riegshalbjahre, de afw erking hiervan verliep vrijwel volgen s  
plan, daar de im port van fournituren en  hu lpstoffen  tam elijk v lo t ging.

H et lag  in  de bedoelin g  der G em einschaft Schuhe, o o k  in  1944 weer een  belangrijke  
nieuw e order in  Teilverlagerung  h ier te lande te d oen  vervaardigen. N u  h iervoor geen leder  
aanw ezig  bleek, w erd in  de lo o p  van  Jun i-Ju li besloten , deze order vollverlagert te laten  
uitvoeren. D e  n ieuw e order b eston d  uit:

135 000 p. Mannerarbeitsschuhe

15 000 p. Frauenberufsschuhe

180 000 p. Frauenstrassenschuhe

60 000 p. kinderschoenen

§ 5. SCHOENINDUSTRIE EN SCHOENDISTRIBUTIE

390 000 paar totaal.

A an gezien  wij n iet beschikken over de stand der orders per 31 A ugustus, v o lg t hieronder  
de stand per u ltim o Juli 1944. M en kan  aannem en, dat de to ta le  aflevering naar D u itslan d  
in  A ugustus ca. 60 000 paar heeft bedragen.2

1 Briefcirculaires R H L nrs 388224 d.d. 21-3-44, 397043 d.d. 25-4-44, 402615 d.d. 16-5-44, 429090
d.d. 4-9-44. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Gegevens uit maandverslagen R H L April/Juli 1944.
3 Gegevens uit C.A.B. 22-2/2-30.
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Order
Afgeleverd 

in  April/Juli 
1944

Restant

Ve Khj. 390 320 p. M annerarbeitsschuhe ................................ 45 000 5 000
113 800 p. Frauenberufsschuhe..................................... 14 000 —

V le Khj. 398 400 p. k in d erlaarsjes.............................................. 12 000 2 000
837 350 p. Frauenstrassenschuhe ................................ 92 000 12 000

IX e Khj. 312 000 p. Frauenstrassenschuhe ................................ 25 000 287 000
143 990 p. k in d e r sc h o e n e n .......................................... 15 000 129 000

X e Khj. 390 000 p. div. so o r ten ................................................... --- 390 000

D e  opdrachten  u it 1941-1942  w erden dus n o g  ju ist v oor  het scheiden van  de m arkt v o l
too id .

H et aantal vo llverlagerte  opdrachten van  D u itse  firm a’s daalde in  1944. D e  gem iddelde  
productie bedroeg n o g  geen 200 000 paar per m aand en  daalde in  Juli zelfs to t ca. 120 000  
paar. K inderschoenen , sandalen en  gespschoenen  m aakten w eer het grootste  deel der o p 
drachten u it, o o k  in  dam esschoenen  w erd echter een  belangrijke order gegeven en  in  A ugustus  
kw am en zelfs n o g  belangrijke opdrachten b in nen .1

E en bijzondere opdracht vo o r  D u itse  rekening w as de productie van  en ige du izenden  
paren schoenen  voor  in  N ederlan d  ondergebrachte D u itse  évacu é’s. H evea  m aakte h iervoor  
in  opdracht van  het R H L  een  specia le schoen  m et gevulcaniseerde rubberzool. E en aantal 
schoenw inkels in  den  lande w erden door  het R H L  vo o r  de distributie van  dit schoeisel 
aangew ezen. Zeer to t hun  ongenoegen , w ant de D u itse  dam es to on d en  zich  bijzonder  
slecht tevreden m et h et gebodene, ietw at eenvoudige, m odel, m aakten ruzie in  de w inkels 
en  overstroom den hun betreuende  instanties m et k la ch ten .2

c. D istribu tie
T o t Septem ber 1944 w erden regelm atig door  h et C D K  schoenenb ons uitgegeven. 

D e  cijfers w aren de volgende:

Maand Orthop. Mijn-
schoenen

Werk
schoenen

Heren-
beroeps-
schoenen

Dam es-
beroeps-
schoenen

A p r i l ................................. 1 000 6 440 14 090 23 600 8 300
M e i ..................................... 1 000 6 440 14 090 23 600 8 300
J u n i..................................... 1 000 6 450 8 600 12 250 11 530
J u l i ..................................... 1 000 6 450 8 600 12 250 11 530
A ugustus............................ G een  cijfers bekend, verm oedelijk  ech ter dezelfde aa n ta llen  als in Timi/Juli.

M aand Heren la Dam es Ia 36/40 Ia 27/36 Ia 18/26 Ia

A p r i l ................................ 22 500 35 250 30 850 32 800 27 100
M e i ..................................... 45 000 70 500 61 700 65 600 54 200
J u n i..................................... 46 700 52 800 74 200 91 950 59 950
J u l i ..................................... 46 700 52 800 74 200 91 950 59 950

1 Brief Zentralauftragsstelle  aan D. Bevollm.f.Schuhe d.d. 30-8-44. (Archief D. Bevollm.-RHL).
2 Gegevens uit Archief D. Bevollm.-RH L en circulaire RHL.
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Maand Bon II Huispantoffels

A p r i l ................................ 50 000 50 000
M e i ..................................... 50 000 100 000
J u n i..................................... 100 000 100 000
J u l i ..................................... 100 000 100 000

D e  distributie ston d  onder zw are druk. V an alle kanten werd getracht, extra-toew ijzingen  
m achtig te w orden. In  opdracht van  de bezetter m oest bijv. aan berooid  u it Frankrijk terug
kerende OT-arbeiders voorrang w orden verleend bij de distributie. E en soortgelijke pog in g  
van de R üstungsinspektion  om  de arbeiders in  Rüstungsbetriebe  onder alle om standigheden  
te laten voorgaan  w erd m et hulp van  de B evollm achtigte  afgeslagen, m et h et zeer ju iste  argu
m ent, dat arbeiders in  andere bedrijven dan n o o it  m eer aan de beurt zouden  k om en .1

§ 6 . HUIDEN EN LEDER NA SEPTEMBER 1944

Half September 1944 was het uit met de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie. 
De Duitsers, die niet in paniek gevlucht waren bij het gerucht van de val van Breda, 
organiseerden nu een meedogenloze roofcampagne om alle industriële voorraden 
benevens de meest waardevolle machines naar Duitsland over te brengen. Landelijk 
werd deze actie op gang gebracht en gecoördineerd door Fiebig, de Beauftragte des 
Reichsministers fü r Rüstung und Kriegsproduktion met zijn Aussenstellen. De trans
porten waren grotendeels in handen van de Feldwirtschaftskommando's, die onder 
de Duitse Heeresgruppe H  ressorteerden. Daarnaast traden echter nog talrijke andere 
instanties op, die hetzij systematisch voor Wehrmacht en Duitse bevolking, hetzij 
incidenteel voor eigen gebruik een zo groot mogelijk deel der schamele restvoorraden 
trachtten te bemachtigen.2 De betaling, die door de Duitsers meestal nog wel werd 
aangeboden, had in dit stadium van de oorlog voor de beroofden nauwelijks waarde 
en werd in vele gevallen geweigerd.

De fabrieken waren uiteraard in de eerste plaats het slachtoffer van de systemati
sche acties. In September en begin October 1944 trachtten de Feldwirtschaftskom
mando's nog zoveel mogelijk uit de Brabantse industrie weg te halen, hetgeen door de 
slechte verbindingen niet volledig gelukte. Voor de leder- en schoenindustrie kregen 
zij hun aanwijzingen van een speciaal voor dit doel naar Nederland gezonden ver
tegenwoordiger van de Gemeinschaft Schuhe, Dr. Rumpf, die bijgestaan werd door 
Höhn. Zelfs onder Geallieerd vuur werden in Terheyden nog voorraden leder weg
gehaald. Geen wonder, dat Direktor Brocke sprak van buitengewone prestaties van 
dit tweetal! Ook werden in deze tijd nog haastig ca. 10 000 paar militaire schoenen 
voor de Wehrmacht gemaakt.3

1 Gegevens uit Archief D. Bevollm. RHL. 2 Gegevens uit strafdossier contra R. Fiebig en Ar
ch ief D. Bevollm. RHL. 3 Gegevens uit personeelsdossier Rijkscommissariaat t.n.v. Dr. W. 
Rumpf.
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Höhn maakte zich nog voor het laatst verdienstelijk en kocht behalve leder ook 
huiden en schoenen op. Hij zou echter voor geen geld voor een rover gehouden willen 
worden, maar bewoog hemel en aarde om zijn onvrijwillige crediteuren te betalen. 
Toen zij in November door het opschuiven van het front naar de grote rivieren 
niet meer te bereiken waren, stortte hij de voor hen bestemde gelden bij de Neder
landse Bank. Hij wenste geen Beschlagnahmegeschafte maar möchte ordnungsgemass 
die Ware auch bezahlen.1

De fabrikanten hebben ondanks deze goede wil nog steeds niet alles ontvangen. 
Na de bevrijding werd nl. Höhn’s opdracht tot overschrijving niet meer erkend en 
het geld in beslag genomen. Het duurde tot December 1951 voor een eerste uitkering 
van 88 % werd ontvangen en ook thans (zomer 1953) heeft het Nederlands Beheers
instituut deze zaak nog niet volledig afgewikkeld.

In Januari liet Höhn voor vele honderden guldens te Amsterdam zijn gebit in 
orde brengen en vertrok, alle maatregelen voor de blijkbaar verwachte nederlaag 
genomen hebbende, voorgoed uit Nederland.2

Ook ten Noorden van de grote rivieren gingen de Duitsers voorraden leder en 
huiden bij de handel blokkeren. Zekere Struck, tijdelijk Bevollmachtigter bij het RHL, 
bepaalde, dat elke beschikking over distributiegoederen door het RHL zijn contra
seign behoefde, een regeling, die in opdracht van Brocke voor meerdere Rbx getroffen 
werd. De Afd. Leder van het RHL wist echter de grote buffervoorraad van het RHL, 
die in de zomer van 1944 was opgelopen to t meer dan 400 ton, nog in September weg 
te krijgen. Een aantal handelaars uit de westelijke provinciën, die over mogelijkheden 
beschikten het leder zelf af te halen, kreeg ijlings extra-toewijzingen en op ca. 35 ton 
na was alles verdwenen toen begin 1945 de Duitsers naar de voorraad kwamen in
formeren.3

Deze rest werd in beslag genomen en voor de Wehrmacht bestemd. Een deel van 
deze voorraad werd gevonden ondanks het feit, dat men hem achter een muur had 
weggemetseld.

Een Duitse melding over de Abzugsaktion tot 14 October geeft de volgende 
cijfers:

430 ton leder en zoolm ateriaal;4
2 000 ton huiden;

217 000 paar schoenen;
4 000 paar schachten.

Op dat ogenblik was het hoogtepunt van de vorderingen reeds achter de rug, bij 
industrie en handel was de normale voorraad verdwenen, hetzij door roof, hetzij 
door versnelde uitverkoop, hetzij doordat men de kostbaarste delen voor beter 
tijden (of zwarte handel!) verborgen had.

1 Brieven W. H öhn aan D. Bevollm. R H L d.d. 29 en 30-11-44. (Archief D. Bevollm. RHL-map  
Höhn). 2 Archief D. Bevollm. RHL-m ap bankafrekeningen). 3 N ota  Struck aan R H L  d.d. 
13-10-44. (C.A.B. R H L 519 A), en mededelingen G. Fafié aan schrijver. 4 Rapport d.d.
19-12-44, Archief Z). Bevollm.-RHL.
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Na deze eerste roof op grote schaal consolideerde zich de toestand boven de grote 
rivieren. Het Westen werd door de Duitsers beschouwd als Raumungsgebiet, waar 
alle nog overgebleven bruikbare zaken zo spoedig mogelijk weggehaald moesten 
worden, in het Oosten hield men een kleine industriële productie op gang, voorname
lijk voor Sofortbedarf der Truppe.1 Voor de ledersector betekende dit laatste weinig. 
Eén schoenfabriek in Enschede werkte nog een beetje door en de lederfabriek Naeff 
te Lochem werd door de Wehrmacht gevorderd om met een maandelijkse inwerking 
van ca. 15 ton tuig- en zoolleder voor de Wehrmacht te produceren.2

Het leeghalen van West-Nederland ging regelmatig -  zij het op kleinere schaal -  
door. Allerlei Sonderkommando's en Aktionen zochten naar voorraden, die bij ont
dekking aan de Wehrmacht ten goede kwamen of naar Duitsland werden afgevoerd.

Zo hield de Aktion Sellmer zich in Amsterdam en andere steden in het Westen 
bezig met het leeghalen van schoenwinkels. Leden van de Amsterdamse onderwereld 
traden daarbij tegen een premie van 10 % als tipgevers op. Ook bijv. de Jagerstab- 
Sozialbetreuung stal op deze wijze schoenenzaken leeg. Indien de winkelier kon aan
tonen, dat zijn voorraad legaal was, kreeg hij de officiële waarde vergoed en mocht hij 
soms ook bijv. een vijfde gedeelte houden.3

Meer geordend geschiedde de afvoer van huiden. Deze werd georganiseerd door 
Dr. Rumpf, die inmiddels eind October was benoemd tot Bevollmachtigter voor het 
RHL. Hij trof een regeling, waarbij de verschillende Feldwirtschaftskommando's 
zouden zorgen voor de afvoer van alle aanvallende huiden naar Duitsland. Nu werd 
er in die dagen in Nederland voornamelijk door en voor de Wehrmacht geslacht. De 
aanvallende huiden werden krachtens een hiertoe getroffen overeenkomst door de 
Amsterdamse Huiden Club gezouten en vervolgens door de Feldwirtschaftskomman
do's naar een firma in Siegen 4 (Dld.) verzonden, die als opkoopster voor de gehele 
Heeresgruppe was aangewezen.

Ook kregen de Feldwirtschaftskommando's het verzoek de weinige van slachtingen 
voor de bevolking afkomstige huiden bij de abattoirs en handelaren te verzamelen en 
naar Siegen te verzenden.5

Toch gelukte het niet door de invoering van dit stelsel alle huiden naar Duitsland 
te krijgen. De handel liet partijen verdwijnen en vooral de AHC, die door het behan
delen van een zeer groot deel der Nederlandse en Duitse slachtingen een sleutelpositie 
innam, maakte zich zeer verdienstelijk door het laten verdwijnen van een paar hon

1 Gegevens o.m.: Rapport van een Beauftragte v. h. Reichswirtschaftsministerium  op dienstreis
in Nederland. 2 D e N .V . N aeff ondervond hiervan in ’t algemeen slechts voordeel. Er werd veel 
ingewerkt maar om  begrijpelijke redenen kwam er bijna niets klaar, zodat men na de bevrijding
een aardige voorraad had. (Gegevens Archief D. Bevollm. R H L  en mededelingen directie N .V. 
N aeff aan de schrijver). 3 Gegevens Archief Bureau Coördinatie Ministerie van Justitie.
4 Verslag bespreking d.d. 24-1-45 tussen Dr. Rumpf, de huidenhandelaar Heinrich Limper uit 
Siegen en nog enkele heren. Brief D . Bevollm. R H L aan Reichsstelle d.d. 18-1-45. Brief D. Bevollm.
R H L  aan Feldwirtschaftskommando's d.d. 22-2-45. In al deze stukken wordt gerefereerd aan 
voorafgaande besprekingen met de W BN en de Feldwirtschaftskommando's. (Archief D. 
Bevollm. RHL). 5 Brief D. Bevollm. R H L aan Feldwirtschaftskommando's d.d. 28-2-45 (Archief 
D. Bevollm. RHL).
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derd ton huiden.1 Overal werden deze ondergebracht, in pakhuizen, op schepen, in 
gesloten fabrieken. Het Departement gaf enige adressen op en zelfs een van de pro
pagandisten van het Agrarisch Front uit 1941 stelde pakhuisruimte ter beschikking.2

Natuurlijk kon niet ieder transport voorkomen worden, vooral niet toen Dr. 
Rumpf er achter kwam, dat de AHC filialen bezat en die filialen voorraden hadden. 
Toch werd meer dan de helft dezer voorraden gered en kon daardoor de basis vormen 
voor een nieuw begin in de lederindustrie na de bevrijding. Dit alles was niet zonder 
groot gevaar, ieder achterhouden van Wehrmachtsgut kon immers als sabotage de 
zwaarste straffen ten gevolge hebben. Gelukkig liep alles goed af, een enkele arrestatie 
te Alkmaar had geen ernstige gevolgen, zodat de heer Hauber en zijn mensen levend 
en wel de bevrijding haalden. De relatie met de Wehrmacht bleek zelfs nuttig, want 
toen de AHC zonder zout kwam te zitten, zorgde Dr. Rumpf onmiddellijk met Duitse 
wagens voor enkele tonnen, waarvan een belangrijk deel voor ondergedoken huiden 
gebruikt werd. Spanning was er echter in deze laatste maanden wel, ook om het geld, 
want de afrekening der vaak vele tienduizenden guldens bedragende verzendnota’s 
voor huiden naar Duitsland liep zeer traag door de moeilijke verbinding met Duits
land. Ook deze quaesties kwamen in orde.3

Dr. Rumpf trachtte ook het weghalen van andere voorraden te systematiseren. 
Iedere ’slepende’ instantie diende haar buit bij hem aan te geven. Deze regeling 
was voor Nederland van geen belang. Zij kon slechts het hart verheugen van die 
plichtsgetrouwe bureaucraten, die zich in het brandende Berlijn nog zorgen maakten 
over de vraag of door de Hitlerjugend geroofde schoenen wel van het leder-contingent 
van deze jeugdbeweging werden afgetrokken.4

Eén industrie werkte nog rustig door in het hongerige Westen. De ’Pelzindustrie- 
Verlagerungszentrale G .m .b.H ', die in Juli 1944 de taak van het Wehrmachtbeschaf

fungsamt t.a.v. de confectionering van pelsvesten had overgenomen, was nog actief. 
Zij produceerde nog tot April 1945 ca. 1000 vesten per maand, die rechtstreeks 
aan de Wehrmacht werden geleverd. Voorts werden nog tienduizenden ruwe vellen 
verzameld, die, daar zij op 23 M aart 1945 nog niet verzonden waren, Duitsland wel 
nooit meer bereikt zullen hebben.5

Het is vanzelfsprekend niet mogelijk exacte cijfers te geven van wat in October 
1944-Mei 1945 nog uit Nederland werd geroofd, vooral omdat de talloze eigenmach
tige ingrepen van willekeurige onderdelen niet in getallen zijn uit te drukken. Dr. 
Rumpf liet 450 ton runderhuiden, 4500 kalfs- en 5000 schapevellen naar Duitsland 
zenden. Hij schat, dat er nog 20 000 paar schoenen zijn genaast.6 Rekening houdende 
met nog enkele bekende en te schatten factoren kan men aannemen, dat na

1 M ededelingen L. F. Verwoerd en G. H. Hauber. 2 Verklaring G. H. Hauber in strafdossier
contra W. van R. 3 M ededelingen G. H. Hauber enkele gegevens uit archief D. Bevollm. RHL,
alsmede dossier van de Deutsche Generalstaatsanwalt contra M. Bak te Alkmaar. 4 Brief D.
Bevollm. RH L aan de Aussenstellen van Rüstung und Kriegsproduktion d.d. 25-2-45. (Archief
D. Bevollm. RHL). 6 Rapporten van de PIC Dec. ’44-M aart ’45. (Archief D. Bevollm. RHL).
6 Gegevens uit Archief D. Bevollm.-RHL.
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1 September 1944 minstens 2500 ton huiden, 800 ton leder en 300000 paar schoenen 
aan de bevolking zijn ontnomen.

Hoe verging het inmiddels de bevolking?
De laatste reserves werden verbruikt, zover zij aanwezig waren. De goede schoen

makers probeerden zo goed en zo kwaad als het ging nog wat te helpen, maar hun 
voorraden raakten al spoedig op, die van de leder-kleinhandel waren nooit groot 
geweest de laatste jaren. De winkeliers konden op de Septemberbonnen nog wat 
schoenen afleveren en het CDK dirigeerde ook daarna nog wat bonnen naar de plaat
sen waar zij het meest nodig waren. Practisch gesproken stond de distributie echter 
stil, terwijl de nood steeds hoger steeg. Zonder twijfel zijn ook de laatste voorraden 
schoenen en leder een voortreffelijk ruilobject voor hun bezitters geweest. Het mate
riaal is daardoor vaak niet op de plaats gekomen waar het ’t meest nodig was. Soms 
hebben in kleinere plaatsen de gemeentebesturen moeten ingrijpen om de winkeliers 
to t verkoop op bons te bewegen.

Voor gebruikte schoenen bestond grote belangstelling. In de vele ruilwinkels van 
die dagen kon men steeds schoenen in de étalages zien staan.

Ook het RHL had weinig of niets meer te doen. Men kon slechts, zo goed en zo 
kwaad als het ging, contact houden met het bedrijfsleven en hier en daar wat raad 
geven en hulp bieden. Ambtenaren van het RHL wisten bijv. nog wat schoenen te 
vinden voor de uit Arnhem geëvacueerden door een oorspronkelijk voor Duitsers 
bestemde (zie blz. 247) partij Cres-schoeisel in Apeldoorn te vorderen en per auto naar 
Otterlo te ontvoeren. In Amsterdam organiseerde men een schoeiselvoorziening 
voor de BS,1 Verder haalde men -  gedekt door papieren, die Dr. Rumpf welwillend 
verschafte -  eten voor het personeel uit Friesland. Eveneens dank zij Dr. Rumpf bleef 
het personeel voor deportatie gevrijwaard, één employé werd zelfs door hem uit een 
reeds gesloten dekschuit gehaald. Gewissensbissel Ook werd op verzoek van het De
partement een schatting opgesteld van de na de bevrijding te verwachten acute mini- 
mumbehoefte aan schoeisel.2

Begin April deponeerde Dr. Rumpf f 30 000, de vrucht van zijn particuliere trans
acties, bij het RHL en vertrok hij voorgoed. Na nog een maand wachten bracht 
eindelijk de bevrijding een nieuwe taak voor het RHL.3

1 M ededeling van de heer A. Bekker, voormalig hoofd van de afdeling Schoenen van het RH L  
aan schrijver. 2 Gegevens Archief Afd. Nijverheid M in.v.Ec. Zaken. 3 Gegevens Archief D. 
Bevollm. RHL. Drie jaar na de bevrijding trachtte Dr. Rum pf het geld terug te halen. Hij moest 
naar het Ned. Beheers-Instituut verwezen worden.



HOOFDSTUK XIII

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN KLOM PEN

a. Kort overzicht
In 1942 werd door de Abt. Gewerbliche Wirtschaft aan het RHL opgedragen, de 

distributie van klompen -  to t op dat ogenblik een vrij artikel -  ter hand te nemen. 
Door schaarste aan de geschikte houtsoorten begon nl. de klompenvoorziening in 
vele streken vast te lopen, hetgeen talrijke klachten van het platteland veroorzaakte.

Het RHL maakte een eenvoudige regeling, die productie en distributie aan de 
detaillist onder controle bracht. De distributie aan de verbruiker bleef vrij, vooral 
wegens de grote moeilijkheden en kosten aan een eventuele regeling verbonden. 
Door het ingrijpen van gemeentelijke autoriteiten werd in vele gemeenten een plaatse
lijke distributie ingevoerd.

Ondanks deze eenvoud werd de klompendistributie al spoedig het zorgenkind 
van het RHL dat de betrokken afdelingschef to t in zijn dromen vervolgde. De meeste 
klompenmakers trokken zich namelijk van de bepalingen van het RHL maar heel 
weinig aan en voerden geen of een niet te controleren administratie. Voorts was er 
zoveel haat en nijd tussen fabrikanten en grossiers-importeurs, dat het niet mogelijk 
bleek deze groepen te laten samenwerken. Tenslotte had iedere fabrikant en klompen
maker de neiging zijn productie niet in de handel te brengen maar zelf in de eigen om
geving te verkopen, waar hij ze gemakkelijk kwijt kon tegen een prijs die wat hoger 
kon liggen dan de officiële, want ook de prijsregeling voor klompen was zeer onbe
vredigend.

Bij dit alles kwamen nog de grote moeilijkheden met de houtvoorziening.
Tengevolge van Duitse eisen kon in 1942-1943 slechts 64%  van de behoefte 

gedekt worden, in 1943-1944 nauwelijks 50 %. Daarbij kwam dat van de productie 
in 1942-1943 een belangrijk depl voor export moest worden afgestaan, terwijl een ander 
deel gereserveerd bleef voor de Rüstungs-be&nyjQn in Nederland. Door deze oorzaken 
werden de behoeften van de voornaamste Nederlandse afnemer, de agrarische bevol
kingsgroep, slechts voor 30 a 40 % gedekt en kon in 1943 reeds van een acute klom- 
pennood worden gesproken, die in 1944 voortduurde ondanks het feit dat het RHL 
verdere exporten wist te voorkomen.

Pogingen van de Duitsers om een deel der klompenindustrie te sluiten bleven in 
het plannenstadium mede door energiek verzet van de organisaties en het RHL.

De prijszetting voor klompen gaf in 1942-1943 grote moeilijkheden, een ontwerp
regeling bleef maandenlang bij de gemachtigde hangen, hetgeen leidde tot het vast
houden van voorraden.

Enige leniging van de klompennood werd mogelijk toen in 1943 een bruikbare 
reparatie-methode voor klompen werd gevonden, die maar weinig hout eiste.
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b. Invoering van een regeling
Tot 1942 behoorden productie en distributie van klompen tot de ’vrije’ sector van 

het bedrijfsleven. Geheel vrij was men wel niet, daar de aankoop van hout af hankelijk 
was van de toewijzingen van het Rijksbureau voor Hout, maar hiermee hield alle 
contröle dan ook op. In de laatste helft van 1941 werden echter in toenemende mate 
klachten vernomen over gebrek aan klompen. Voornamelijk waren deze afkomstig 
uit de landbouw. In bepaalde streken werd het voor de boeren bijna onmogelijk zich 
voldoende van klompen te voorzien. De oorzaken hiervan waren van verschillende 
aard.

In de eerste plaats moet hierbij gewezen worden op de eigenaardige structuur van 
klompenindustrie en -handel, die vóór de oorlog in Nederland bestond. De normale 
jaarproductie van klompen in Nederland bedroeg ca. 6 000 000 zgn. volle paren, er 
was echter daarnaast een aanzienlijke invoer uit België. Het totale verbruik zal ruim
10 millioen effectieve paren ’s jaars hebben bedragen.1 Deze import was in handen 
van een aantal grossiers, wier afzetgebied gewoonlijk een bepaalde streek omvatte. 
Fabrikanten en importeurs concurreerden op leven en dood, doordat de importeurs 
vaak kans zagen beneden de Nederlandse prijzen te leveren en de fabrikanten dwon
gen hun prijzen te verlagen.

De binnenlandse productie van klompen was verdeeld over ca. 650 machinale be
drijven met in totaal ongeveer 3000 arbeiders, en 1200 klompenmakers, die hun vak 
gewoonlijk alleen uitoefenden. De mechanisatie, die in deze tak van bedrijf sedert 
enige tientallen jaren voortgang maakte, was dus nog geenszins voltooid. Aardrijks
kundig was de klompennijverheid bovendien zeer grillig verdeeld.

Deze twee structuur-eigenaardigheden leidden in 1941 tot het verschijnsel, dat de 
intredende klompenschaarste zich vooreerst zeer plaatselijk uitte, vooral in het 
Noorden des lands. Toen de import uit België in 1940 sterk afnam (in 1941 nog 
slechts 145 000 paar), waren hiervan bepaalde streken of plaatsen, waar de laatste 
jaren steeds geïmporteerde klompen waren gedragen, het slachtoffer. De grossiers, 
die deze import verzorgd hadden konden zich wegens de toegenomen schaarste 
slechts zeer gedeeltelijk dekken bij de Nederlandse fabrikanten. Deze laatste waren 
bovendien zeer weinig geneigd om de vroegere doodsvijanden te helpen en hun 
daarbij nog korting te geven ook. Op geen enkele wijze in hun afzet belemmerd 
verkochten zij liever zelf aan particulieren en winkeliers in hun omgeving. De verkoop

1 Officiële importgegevens geven een cijfer van slechts 1 m illioen paren. D it lijkt zeer aan de lage 
kant. Een ander cijfer, voorkom end in de stukken van het RH L, nl. 3 millioen paren, zou daaren
tegen wel eens wat opgeschroefd kunnen zijn.
In het algemeen is een zekere reserve gewenst t.a.v. de in dit hoofdstuk geciteerde cijfers. D at 
deze niet bijzonder exact kunnen zijn, blijkt wel uit het feit, dat het R H L in een rapport (Coll. 
van Handel en Nijverheid nr 83-1943) zelf opmerkt niet geslaagd te zijn bij het verzamelen van  
gegevens omtrent het verbruik vóór de oorlog. Tijdens de oorlog bleef het voortdurend uiterst 
moeilijk tot enigszins betrouwbare cijfers te komen. In het algem een zullen onze cijfers te laag  
zijn, om dat de klom penm akers zeer zeker ook  buiten hun toewijzing om  nog wel hout 
verkregen.
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aan particulieren was voor hen bovendien voordeliger. Tenslotte werd de schaarste in 
de hand gewerkt door de neiging der fabrikanten, klomphout te verwerken tot 
houten sandaalzolen etc., waarvoor hogere prijzen konden worden bedongen. De ge
rechtvaardigde klachten, die uit deze situatie voortvloeiden, bereikten -  vermoedelijk 
via de Hauptabteilung Ernahrung und Landwirtschaft van het Rijkscommissariaat -  
de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft.

Klaarblijkelijk achtte men aldaar het Rijksbureau voor Hout, dat in het algemeen 
niet zelf aan verbruikers distribueerde, maar zich tot verdeling van contingenten be
paalde, minder geschikt om een gedetailleerde regeling uit te voeren. Begin 1942 
ging men er althans toe over de bemoeiingen met klompen te verplaatsen van Gruppe
11 (Sonstige Industrie), die het RB voor Hout ’betreute’ naar de Gruppe Leder, die in 
Februari of M aart aan het RHL de opdracht gaf door een productie en distributie
regeling de ontstane moeilijkheden zo goed mogelijk op te lossen.

Bij het RHL werd deze opdracht geenszins met vreugde ontvangen. Men voorzag 
wel, dat het niet eenvoudig zou zijn deze sector onder controle te brengen. Met de 
schoenendistributie had men voldoende ervaring opgedaan om te weten, dat het 
onmogelijk zou zijn aan alle wensen te voldoen. Toch werd de zaak met energie ter 
hand genomen, omdat men voelde, dat het hier om een algemeen belang ging. Ook 
de wens, te tonen dat men het beter kon dan Rijkshout speelde misschien een rol.

Zo werd in de maanden April-Mei een regeling ontworpen, die in de loop van de 
zomer kon worden ingevoerd.

Bij de voorbesprekingen werd de gedachte aan een volledige distributieregeling 
met klompenbons etc. vrijwel onmiddellijk verworpen en wel om twee redenen. In de 
eerste plaats werd het onmogelijk geacht een dergelijke bonuitgifte behoorlijk te 
organiseren. Klompen worden immers -  in tegenstelling met schoenen -  slechts 
door een deel der bevolking gebruikt, een deel dat o.m. wegens verschil in plaatselijke 
gebruiken in algemene bepalingen uiterst moeilijk te omschrijven zou zijn, zodat 
algemene richtlijnen voor de verstrekking van bons overal complicaties zouden 
veroorzaken. Ook moest worden gevreesd, dat het openstellen van de mogelijkheid 
tot het aanvragen van bons, inplaats van de gewenste selectie te bewerkstelligen 
het aantal liefhebbers aanzienlijk zou doen stijgen, waardoor de moeilijkheden 
vergroot zouden worden.

In de tweede plaats -  deze reden was doorslaggevend -  verklaarde het CDK zich 
buiten staat om nog een nieuwe distributieregeling op zich te nemen. Gezien de grote 
last die de schoenendistributie aan de plaatselijke distributiediensten bezorgde, was 
deze weigering zeer begrijpelijk. Zij viel trouwens in een periode, dat de schoenen
distributie bijzonder impopulair was bij het CDK (zie Hoofdstuk X, § 8a).

Men besloot dus de verdeling onder de verbruikers voorlopig over te laten aan 
de winkeliers en slechts de productie alsmede de verdeling daarvan over grossiers en 
detaillisten te controleren. De houttoewijzing bleef bij Rijkshout.

Door een wijziging in de Lederbeschikking werd nu per 1 Juni 1942 klomphout 
onder de definitie van leder in art. 1 van de Lederbeschikking gebracht, tegelijkertijd
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werden door opheffing van de desbetreffende dispensatie de klompenmakers en fabri
kanten alsmede de grossiers in klompen to t inschrijving bij het RHL gedwongen. 
Voorts werd een gedetailleerde opgave gevraagd van de productie over de jaren 
1939-1942, de bedrijfsinrichting, de afnemers, het kolenverbruik etc., alles binnen 
een week te verstrekken.1

Twee maanden later werd eveneens ingetrokken de dispensatie van het verwer- 
kingsverbod voor klomphout, zodat hiervoor voortaan een vergunning noodzakelijk 
was.2

De regeling, die inmiddels na overleg met de organisaties der producenten was 
uitgewerkt, was als volgt:

Aan de fabrikanten en klompenmakers werd een algemene bewerkingsvergun
ning verstrekt op een aantal voorwaarden waarvan de volgende de belangrijkste 
waren:
1. Na 15 Augustus 1942 mogen geen klompen meer zonder verkoopvergunning 

van het RHL worden afgeleverd aan detaillisten of eigen detailbedrijf.
2. Aan de geregelde afnemers in de jaren 1938-1940 moet voortaan tenminste 80 % 

van hun gemiddelde aankopen over die periode worden geleverd.
3. Lopende orders buiten deze 80 % slechts af te leveren na speciale vergunning 

van het RHL.
4. De bepalingen der koopvergunning voor hout moeten worden nageleefd.
5. Orders voor de Wehrmacht of export mogen niet zelfstandig meer worden ge

accepteerd.
6. Op alle klompen moet het inschrijvingsnr. gestempeld worden.

Tegelijkertijd werd de normale maandelijkse voorraadopgaaf verplicht gesteld.3

Aan de grossiers werden soortgelijke verplichtingen opgelegd, met de volgende 
speciaal voor hen geldende regels:
7. Geen groter gedeelte van de omzet mag en détail verkocht worden dan normaal 

in 1938-1940.
8. Na 25 Augustus mogen geen klompen zonder nummerstempel meer gekocht 

worden, na 1 September mogen deze niet meer in voorraad zijn.
9. De afzet moet zo gelijkmatig mogelijk over de afnemers worden verdeeld.

1 W ijziging der Lederbeschikking 1939 nr 1 bij Beschikking nr 26719 N G  d.d. 1-6-42, Ned. 
Staatscourant d.d. 1-6-42 nr 103. Intrekking dispensatie in hetzelfde nummer der Ned. Staats
courant; aanmeldingsformulier m odel 482, (C.A.B. RHL-circulaires). In verband met de nood
zakelijke overeenstemming van de tekst der in deze beschikking gegeven uiterst ingewikkelde 
definitie van klom phout met de text der houtbeschikking bleek het nodig bij Beschikking nr 
45086 d.d. 7-9-42 Ned. Staatscourant d.d. 7-9-42 nr 173 deze definitie enigszins te wijzigen, 
practische gevolgen had dit niet. 2 Bekendmaking van de directeur van het R H L  nr 39955 N G
d.d. 31-7-422, Ned. Staatscourant d.d. 31-7-42 nr 147. 3 Circulaire R H L model 518 d.d. 1-8-42 
(C.A.B. RHL-circulaires).
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Tevens werd de grossiers medegedeeld, dat zij bij hun leveranciers-fabrikanten 
aanspraak konden maken op 80 % van de aankopen in 1938-1940.1

De klompenmakers werden omtrent de werking van het systeem geïnstrueerd door 
rayonleiders, die de organisaties in overleg met het RHL hadden aangezocht. Deze 
rayonleiders traden op als contactpersonen, zij distribueerden formulieren en stempels, 
vingen klachten op, etc.

De hier weergegeven regeling was in wezen zeer eenvoudig. Zij maakte echter 
voor het RHL een controle mogelijk op een aantal essentiële punten, nl.:
a. of de klompenmaker en -fabrikant een met de normen enigszins overeenstemmend 

aantal klompen uit zijn houttoewijzing produceerde, zodat niet meer ongelimi
teerd hout voor andere doeleinden kon worden gebruikt;

b. of de aflevering plaats vond overeenkomstig de richtlijn van 80 %, zodat de voor
delige verkoop aan particulieren geen excessieve om vang meer kon aannemen;

c. de nummering maakte voorts contröle op allerlei punten in het distributieproces 
mogelijk.

Aan de bevoordeling van de omgeving der klompenfabrieken werd paal en perk 
gesteld, vooral nadat in November 1942 een nieuwe circulaire van het RHL hun een 
absoluut verbod om aan particulieren te verkopen had opgelegd.2

De regeling liet echter twee belangrijke zaken onvoldoende geregeld. De verkoop 
der detaillisten bleef aan hun eigen beleid overgelaten, wat er natuurlijk toe leidde, 
dat deze goede relaties en boeren, die geheel of gedeeltelijk in natura wilden betalen, 
gingen bevoordelen. Voorts konden de vroegere importeurs nog steeds hun behoeften 
onvoldoende dekken, zij waren aangewezen op de onzekere productie boven 80 % der 
basisjaren bij de fabrieken, waaruit echter ook de export verzorgd moest worden en 
kwamen dus zeer tekort. De invoer over 1941 bedroeg bijv. slechts 145 000 paar.3 4

c. Verbetering der regeling in latere jaren

Indien men bij het RHL deze onvolkomenheden in de distributieregeling onvol
doende bewust zou hebben beseft, dan zouden de voortdurende klachten de betrokken 
afdeling wel uit de droom geholpen hebben. Reeds in de herfst van 1942 zocht men 
daarom naar mogelijke verbeteringen. Daar de inschakeling der distributiediensten a 
priori onmogelijk werd geacht, zocht men een weg ter verbetering der plaatselijke 
distributie door de gemeentebesturen daarbij te betrekken. Reeds op 10 November
1942 richtte het RHL een circulaire aan de burgemeesters, waarin mededeling werd 
gedaan van de ingevoerde 80 %-regeling. Voorts werd de burgemeesters verzocht

1 Circulaire R H L m odel 519 d.d. 1-8-42. D e voorwaarden waren ditmaal aan de inschrijving 
gekoppeld. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Circulaire R H L m odel 536 d.d. 10-11-42 (C.A.B. RH L- 
circulaires). Een veelvuldig overtreden verbod! 3 Brief Gruppe Leder aan R H L  d.d. 17-8-42 
(Archief Gewi 7-Holzschuhe). Brief Gruppe Leder aan Reichsstelle d.d. 17-8-42. 4 Algemene 
gegevens betr. het voorgaande uit mededelingen van de heer L. F . Verwoerd, en uit de brief van 
het R H L aan het Departement d.d. 24-4-42 nr 182338 (C.A.B. A  10/1-4).
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het RHL behulpzaam te zijn door het opgeven van de namen van eventuele onbe
trouwbare detaillisten in hun gemeente, die hun klompen niet op behoorlijke wijze 
verdeelden. Hiertoe werden in het vervolg de triplicaten van de door de producenten 
en grossiers ingezonden aanvragen voor afleveringsvergunning toegezonden aan de 
burgemeesters met het verzoek ze aan de betrokken winkeliers uit te reiken.

Indien de burgemeester een winkelier voor wie een afleveringsvergunning door 
het RHL was uitgeschreven, onvoldoende betrouwbaar achtte, kon hij het RHL 
waarschuwen en het triplicaat terugzenden.1

In deze richting voortgaande, begonnen verschillende actieve burgemeesters lang
zamerhand zich nader met de verdeling der klompen te bemoeien. Sommigen, die 
voortdurend klachten te horen kregen, organiseerden een plaatselijk distributie
stelsel. Indien het RHL hierin gekend werd, werden deze pogingen steeds aangemoe- 
digd en werd raad gegeven omtrent de beste formulering voor de noodzakelijke ge
meenteverordening. In de tweede helft van 1943 verkreeg deze mogelijkheid van 
plaatselijke distributie een zekere bekendheid en in de wintermaanden werd in talrijke 
gemeenten een dergelijke regeling ingevoerd. Om aan deze beweging een vaste richting 
te geven zond het Departement in overleg met het RHL een model-verordening voor 
gemeentelijke klompendistributie rond, die in het voorjaar van 1944 in tal van ge
meenten werd ingevoerd. Bij deze regeling werden bons afgegeven door de gemeente
secretarie. De winkeliers moesten zich laten inschrijven en werden verplicht hun voor
raden en nieuw-aangekomen partijen aan de gemeentesecretarie op te geven. Afleve
ring op de (persoonlijke) bons werd verplicht gesteld, ook aan niet-klanten, terwijl 
tenslotte de bons wekelijks ingeleverd dienden te worden en de winkelier verplicht 
was, zijn administratie ter inzage te geven.2 In het algemeen schijnen deze regelingen 
niet slecht voldaan te hebben, zij vonden nog uitbreiding, toen in de zomer van 1944 
na overleg met het Staatsbosbeheer ook aan burgemeesters de mogelijkheid werd 
gegeven extra-kapvergunningen aan te vragen voor in hun gemeente aanwezige 
bomen, geschikt voor klomphout. (Het Staatsbosbeheer kon immers moeilijk de 
veelal alleenstaande iepen, wilgen, populieren etc. inventariseren.)3 Door de algemene 
verwarring na September 1944 zal deze mogelijkheid wel nauwelijks meer op de for
meel juiste wijze zijn uitgevoerd. De gemeentelijke distributieregelingen -  merk
waardig en vrijwel uniek teruggrijpen op de toestanden van 1914-1918 -  waren in
middels in vele tientallen gemeenten toegepast.

Het werd begin 1944 vóór het RHL een poging deed om ook aan de ongelijk
matige verdeling, ontstaan door het wegvallen van de import, een einde te maken. 
Reeds in December 1942 had het maandverslag de opmerking bevat, dat de bestaande 
regeling niet voldeed. Het RHL aarzelde lang alvorens in de moeilijke verhouding

1 Briefcirculaire RH L nr 237849 d.d. 10-11-42 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Departements- 
circulaire nr 51238 JZ /N G  d.d. 7-2-44 (C.A.B. 22-2/2-30). 3 Briefcirculaire RH L nr 423341 d.d. 
15-8-44 (C.A.B. RHL-circulaires). In enkele gevallen zijn moeilijkheden ontstaan als inwoners 
van een bepaalde gemeente hun klom pen bij een leverancier in een andere plachten te betrekken. 
H et R H L trachtte dan de gemeenten tot elkaar te brengen.
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im porteur-fabrikant in te grijpen, pas in April 1944 gaf het aan verschillende fabrieken 
opdracht, bepaalde partijen aan aangewezen grossiers te leveren. Hiermee zou de 
laatste belangrijke ongelijkheid worden weggenomen. De maatregel had echter, zoals 
gevreesd, geen volledig succes, daar hij op aanzienlijk verzet stuitte bij de fabrikanten, 
die hem op grote schaal trachtten te ontduiken.1 Begin Augustus 1944 weigerden de 
fabrikanten zelfs en bloc verder aan de grossiers te leveren. Deze impasse is door 
de September-crisis niet meer opgelost. Een oplossing zou ook nauwelijks te vinden 
zijn geweest. Zo bleef ook in 1944 vooral in Groningen en Friesland een noodtoestand 
bestaan, terwijl in Brabant en Zeeland nauwelijks gebrek heerste.

Als geheel beschouwd heeft de klompendistributie door het RHL minder kunnen 
bevredigen dan andere regelingen. Het zou echter onjuist zijn dit te sterk aan het 
RHL te verwijten, gezien de gecompliceerde materie. Een juiste distributie is trouwens 
in 1942-1943 ook zeer bemoeilijkt door de falende prijsregeling. Men zou zelfs uit 
de opgedane ervaringen kunnen concluderen dat het voor het succes van een distri
butieregeling uiterst gevaarlijk is, firma’s en personen, die in normale tijden langs 
elkaar werken of concurreren, to t samenwerking te dwingen. En voorts, dat het voor 
artikelen, waarbij in grote delen des lands nog een economisch-primitieve binding 
tussen producent en consument bestaat, niet mogelijk is, deze verhoudingen door een 
landelijke distributieregeling geheel te doorbreken.

d. Houtvoorziening, onderhandelingen, export
In 1940 en 1941 gaf de houtvoorziening de klompenindustrie nog weinig moeilijk

heden. Het feit, dat de totale productie in 1941 negen millioen paren bedroeg,2 dus 
aanzienlijk meer dan het gemiddelde van voor de oorlog, wijst er wel op, dat het 
weinig moeite kostte, extra hout te bemachtigen. Einde 1941 ontstonden er echter, 
zoals wij reeds zagen, moeilijkheden. De houtinvoer was sterk afgenomen, de be
hoeften voor allerlei essentiële doeleinden, Nederlandse, maar vooral Duitse, maak
ten, dat zich een grote schaarste deed gevoelen. Voor de klompenfabricage is popu- 
lierenhout de voornaamste grondstof. Beukenhout is wel bruikbaar, maar stond ook 
niet in grote hoeveelheden ter beschikking. Het was ook niet doenlijk de kap van 
populieren plotseling op te voeren. Met het oog op de toekomst verzette het Staats
bosbeheer zich daar terecht tegen. De Duitsers lieten later proeven nemen met gewoon 
vurenhout. Deze liepen op niets uit. Het harsgehalte was slechts één der vele bezwaren. 
In het seizoen October 1941-October 1942 werd nu door de Duitsers van de normale 
capaciteit van ca. 150 000 ms voor klompen geschikt hout een hoeveelheid van ca. 
35 000 m3 voor export opgeëist. Uiteindelijk stelde de Abt. Forst- und Holzwirtschaft 
104 000 m3 ter beschikking, waaruit 5 500 000 ’volle’ paren klompen zouden kunnen 
worden geproduceerd.3

1 Briefcirculaire R H L  nr 393886 d.d. 17-4-44. (C.A.B. RHL-circulaires). Verdere gegevens 
C.A.B. RHL-directie. 2 Gegevens RH L, voor de exactheid, zie n o o t 1 blz. 254. 3 Brief Gruppe 
Leder aan R H L d.d. 17-8-42 (Archief Gewi-7-Holzschuhe). B rief Gruppe Leder aan Reichsstelle  
d.d. 17-8-42.
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Een kleine uitweiding over het begrip ’volle’ paren is hier op zijn plaats. Het is 
gebruikelijk met deze eenheid te rekenen in het klompenmakersbedrijf. Aangezien 
echter de klompenmaker, om zijn hout zo effectief mogelijk te verwerken, steeds 
verschillende grootten door elkaar maakt (hoge en lage klompen, grote en kleine 
maten; de kleine maten heten drielingen, de kleinste dopjes) is het aantal klompen, dat 
uiteindelijk geproduceerd wordt, steeds groter dan het berekend aantal volle paren; 
de verhouding hangt a f van de meest gewenste soort, maar bedraagt normaal ca. 
4 : 5.

Voor het seizoen 1942-1943 werd door dcAbt. Forst- und Holzwirtschaft 110000 
m3 toegewezen. Het voorzieningsniveau zou dus even hoog liggen als het vorige jaar. 
Het behoeft geen betoog, dat door deze beperkingen een ernstige klompennood ont
stond. Het verbruiksniveau moest immers to t ca. 60 % dalen, terwijl de vraag steeg. 
Klompen zijn bovendien een snel slijtend en moeilijk te repareren artikel, zodat het 
verbruik weinig elastisch is.

De klompenvoorziening der bevolking werd echter ook nog op andere wijze aan
getast. Ook Duitsland was in de m arkt voor klompen, in 1940 werden alleen door de 
Wehrmacht al 150 000 paar besteld. In 1941 nam deze vraag nog toe. Voor gebruik 
door krijgsgevangenen plaatste het Wehrmachtbeschaffungsamt in September 1941 
een order van 450 000 paar, die door de gezamenlijke organisaties der klompen
industrie werd aangenomen en verdeeld. Bovendien trachtten tal van Duitse bedrijven, 
diensten en autoriteiten hun klompenbehoefte in Nederland te dekken, waarbij het tot 
aanzienlijke prijsopdrijving kwam.1

In 1942 werden door de Duitsers ook op de zwarte markt klompen gekocht. 
De zwarte inkooporganisatie van het Vierjahresplan verzond in de zomer van dat jaar 
wekelijks 10-20000 paar naar Duitsland, die voornamelijk in de Achterhoek werden 
opgekocht. De Gruppe Leder trachtte hieraan een eind te maken, vermoedelijk met 
enig succes.2 M aar van de officiële productie eiste Duitsland in elk geval zijn deel.

Behalve de Wehrmacht informeerde bijv. het Reichwirtschaftsministerium naar 
klompen voor de vele buitenlandse arbeiders, waarop von Savigny een negatief 
antwoord gaf, zich baserend op de afgenomen productie en de toegenomen behoefte.3

Een aanzienlijke export bleek tenslotte onvermijdelijk. In September 1942 werd 
via de Vakgroepen wederom een Wehrmacht-order van 500 000 paar geplaatst, 4 
terwijl bij de halfjaarlijkse onderhandelingen van October 1942 voor het eerst klom
pen een belangrijk onderwerp van bespreking vormden.

Buiten de reeds lopende orders moesten to t October 1943 de 580 000 paar worden 
geëxporteerd, als tegenprestatie zou Duitsland buna leveren. De fabricage van de

1 Dossier betr. klom pen in A rchief Abt. Preisbildung. D e  Wehrmacht betaalde f  1,10—f  1,20, 
Duitse Gemeenten en gevangenissen lieten door handelaren nog hogere prijzen bieden. Brief 
O .K .W . aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 6-9-41. (Archief Gewi 7-Holzschuhe). 2 Brief 
Gruppe Wirtschaftsverwaltung aan Vierjahresplan d.d. 1-9-42. (Archief Gewi 17). 3 Brief Gruppe 
Leder aan Reichswirtschaftsministerium  d.d. 17-8-42 (Archief Gewi 7-Holzschuhe). 4 Gegevens 
Archief Gewi 1-Holzschuhe. Het hout voor deze opdracht kwam grotendeels uit Wehrmachts- 
voorraden.
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voor uitvoering dezer orders noodzakelijke klompen werd door het RHL aan be
paalde fabrikanten opgedragen. Doch ook dit was nog niet alles.

De Rüstungsinspektion had nl. geconstateerd, dat het gebrek aan schoeisel in de 
voor bewapeningsopdrachten werkende Nederlandse industrie to t storingen in het 
arbeidsproces ging leiden. Aangezien het werkschoenenprogram onmogelijk verhoogd 
kon worden, wilde men nu de arbeiders in deze bedrijven met klompen gaan voorzien. 
Zonder dat het RHL hierin werd gekend, besloten Rüstungsinspektion, Chef-Inten- 
dant WBN  en Gruppe Leder begin Januari 1943, dat 800 000 paar, later teruggebracht 
to t 350 000 paar, beschikbaar moesten blijven voor deze categorie, die in ’t algemeen 
nooit klompen had gebruikt.1 Deze opdracht werkte bovendien hoogst verwarrend, 
daar de Gruppe Leder geen rekening had gehouden met het verschil tussen volle en 
reële paren.

Het contingent werd trouwens in genen dele opgebruikt, aangezien er klaar
blijkelijk nog onvoldoende belangstelling bestond.

Voor de voedselvoorzieningsbedrijven werd door het RHL zelf een afzonderlijke 
regeling getroffen. Aan deze bedrijven werden klompen toegewezen, waaraan veelal 
grote behoefte bestond, bijv. in melkfabrieken.2 Voor deze doeleinden werden even
eens door het RHL bij de fabrikanten partijen gereserveerd.

Door deze oorzaken werd de toestand voor de voornaamste consument: de land
bouw, vrijwel hopeloos. Een rapport van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening 
uit begin 1943 kwam tot die conclusie, al werd tevens geconstateerd, dat velen zich 
nog door ruilen wisten te helpen. Het normale verbruik, te stellen op 6 paar per per
soon per jaar, was inmiddels to t 2 paar teruggelopen 1 en speciaal kinderklompen 
ontbraken op vele plaatsen geheel. Gelukkig bleek het mogelijk met hulp van het De
partement 8000 m3 populierentophout extra te verkrijgen, dat door het RHL speciaal 
voor de vervaardiging van kinderklompen werd aangewezen.3 De houttoewijzingen 
stagneerden to t overmaat van ramp in het voorjaar van 1943 meermalen, waardoor 
de productie werd geremd. In totaal bedroeg de reële toewijzing in het seizoen
1942-1943 92000 m3.1 Door de enorme Duitse vraag konden echter aan de landbouw 
tussen April en October slechts 300 000 paar worden afgeleverd.

Voor het nieuwe seizoen liet de toestand zich weer aanmerkelijk ongunstiger aan
zien. N aar schatting zou de houttoewijzing thans slechts 65 000 m3 bedragen, gelijk 
te stellen met nog geen 4 millioen reële paren, een schatting die achteraf juist bleek te 
zijn.4 Ondanks deze catastrofale vermindering kwamen de Duitsers, ditmaal de 
Reichsstelle fü r  Glas, Keramik und Holzprodukte, begin 1944 met een nieuwe export- 
eis van 779 000 paar. In enkele besprekingen met de heren Mink, Siegele en Brocke

1 Verslag besprekingen d.d. 5-1-43 en 8-1-43 (Archief D. Bevollm. RH L). N ota R H L  voor College 
van Handel en Nijverheid d.d. Mei 1943. 2 Van deze maatregelen w e r d -o m  dubbele bedeling 
te voorkom en -  aan de burgemeesters mededeling gedaan bij briefcirculaires nr 337651 resp. 
365600 (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Brief RH L aan Dept. nr 269565 d.d. 6-2-43. Circulaire 
R H L model 561 d.d. 5-2-43 inhoudende de desbetreffende opdracht aan de fabrikanten. (C.A.B. 
RHL-docum entatie). 4 D e maandverslagen van het R H L geven alleen over de maanden Juli
1943—Juli 1944 productiecijfers, het totaal is ca. 3 900 000 paar.
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maakte de heer Verwoerd duidelijk, dat deze eis onaanvaardbaar was, daar de voed
selvoorziening in ernstig gevaar zou komen bij inwilliging. Schriftelijk werd aan 
Mink medegedeeld, dat ingeval er een Anweisung kwam, aan de Secretaris-Generaal 
om een veto zou worden gevraagd. De Duitsers lieten hierop deze eis vallen en na 
Februari 1944 werd er niet meer geëxporteerd.1

De extra-toewijzing van populierentophout voor kinderklompen kon in 1944 
niet worden voortgezet. Het RHL ontving de mededeling, dat dit hout noodzakelijk 
was voor de aanmaak van groentekistjes. Uiteindelijk werd nog een toewijzing van 
2000 m3 verkregen. Het lijkt zeer de vraag of hier een juiste afweging van belangen 
heeft plaatsgevonden. Schrijver dezes vreest, dat het Duitse belang bij de groente- 
export hier de doorslag heeft gegeven.2

Onder deze omstandigheden werd het September 1944. De houtdistributie hield op 
en de klompenvoorziening werd nu geheel een quaestie van plaatselijk initiatief. Begin 
1945 begonnen de Duitsers echter plotseling weer met een nieuwe regeling. De oor
zaak hiervan was de behoefte der in Nederland gelegerde Wehrmacht-onderdelen aan 
klompen voor hun etappenpersoneel. Hiertoe had de Wehrmacht aan enkele klom
penmakers in het Oosten des lands opdrachten gegeven. Wellicht uit rivaliteit, of uit 
de behoefte weer eens iets te organiseren, bewerkte Direktor Brocke, dat de regeling 
van het geheel aan de civiele autoriteiten werd overgedragen. Zo ging de Bevoll
machtigte bij het RHL aan het werk om een nieuw productieschema te maken. Aan 
enige tientallen klompenproducenten in Gelderland en Overijssel werden door hem in 
overleg met de Abt. Forst- und Holzwirtschaft houttoewijzingen gegeven, te verwerken 
to t klompen voor de Wehrmacht en enkele nog werkende ita'stegs-bedrijven. Voor 
de energietoewijzing werd eveneens van Duitse zijde gezorgd.

Door de grote afstand tussen Amsterdam, waar Dr. Rumpf zat te organiseren, en 
de Achterhoek, liep alles echter niet erg fraai. In totaal werden misschien een 150 a 
200 000 klompen in dit Duitse program vervaardigd. Het RHL bleef er geheel 
buiten.3

Omtrent de productie voor Nederlandse doeleinden in die periode zijn geen 
cijfers te geven.

e. Gevaren voor de klompenindustrie
Reeds vroeg kwam bij de Duitsers de neiging naar voren de klompenindustrie te 

rationaliseren. De productiecapaciteit werd n.1. op 12 millioen paar per jaar geschat, 
zodat von Savigny in Augustus 1942 meende te kunnen verklaren, dat een aanzienlijke 
besparing mogelijk zou zijn door alleen de klompenmakers en de meest efficiënte fa

1 Brief L. F. Verwoerd aan dr H. M. Hirschfeld d.d. 18-2-44, waarin geciteerd brief van D. 
Bevollm. d.d. 28-1 en antwoord R H L  d.d. 17-2 (C.A.B. RHL-directie). D e  Bevollmachtigten, 
met name Siegele trachtten in deze zaak het RH L te steunen. Ook intervenieerde S. bij de Abt. 
Forst-u. H olzwirtschaft ten gunste van de klompenvoorziening. 2 Brief R H L aan Departement 
en Rijkshout d.d. 18-1-44, aantekening d.d. 8-2-44. (C.A.B. RHL-docum entatie). 3 Mededeling 
R H L op vergadering directeuren Rbx d.d. 7-3-45. (C .A.B.). Verdere gegevens uit archief D. 
Bevollm .-RH L.
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brieken te laten werken. Ca. 50 % van de fabrieken zou daardoor stil komen te liggen.1 
Nu was de te verwachten besparing niet erg groot, de klompenindustrie verstookt 
namelijk vooral afvalhout en gebruikte in 1941 slechts 1733 ton kolen, 1 700 000 
Kwh en 7000 m3 gas.2 Wellicht hierdoor gelukte het deze plannen voorlopig op de 
lange baan te schuiven, begin 1943 had men op het RHL zelfs de indruk, dat de argu
menten, die men tezamen met de bedrijfsorganisaties naar voren had gebracht om de 
Duitsers te overtuigen van de onjuistheid van hun plannen, gehoor hadden gevonden 
en dat het grootste gevaar -  bestaande uit transport van machines naar Oost-Europa, 
waarover gesproken was -  was geweken.3

Nauwelijks was de brief aan het Departement over deze zaak de deur uit of het 
Sonderreferat Rationalisierung stelde de quaestie opnieuw aan de orde in verband met 
de totaler Kriegseinsatz.

In de grote stroom van maatregelen raakte de betrekkelijk onbelangrijke klompen
industrie echter wederom op de achtergrond.

Wel ondervond zij grote last van de voortdurende vorderingen van arbeiders, die 
vele bedrijven dreigden te ontwrichten. De toenemende schaarste en de steun van de 
voedselvoorzieningsautoriteiten ondervonden, maakten de positie van de industrie in
middels sterker. Op 29 Mei kon het RHL aan het Departement berichten, dat arbei
ders in de klompenindustrie van vordering zouden worden vrijgesteld, een belofte, die 
vanzelfsprekend niet integraal is nagekomen.4 Ook werd een kleine verhoging van de 
te geringe energietoewijzing verkregen.5

Tenslotte drong Direktor Brocke in October 1943 nogmaals op rationalisering 
aan, het RHL verzette zich en vroeg vergroting van de houttoewijzing. Een in uit
zicht gesteld deskundigen-onderzoek naar de mogelijkheid van rationalisering kwam 
echter niet meer tot uitvoering.6

f. Prijzen
De prijzen voor klompen hebben tijdens de bezetting enige malen tot moeilijk

heden aanleiding gegeven. De officiële prijsvaststelling lag nl. gewoonlijk erg aan de 
lage kant, hetgeen bij een niet-gedistribueerd artikel als klompen in 1940-1942 waren, 
natuurlijk aanleiding gaf tot ontduiking en voorkeur voor verkoop aan particulieren 
bij de fabrikant. De eerste prijsregeling van Februari 1941 gaf voor hoge mansklom- 
pen f  0,92 bij export of verkoop aan grossier, f  1,05 bij verkoop aan detaillist, f  1,26 bij 
verkoop aan de verbruiker. Voor geverfde klompen etc. waren toeslagen vastgesteld, 
voor kleine maten en kinderklompen lagen de prijzen uiteraard lager.7

Toen deze prijszetting wegens overbieding door Duitse inkopers onhoudbaar 
was geworden, werd na overleg tussen Duitse en Nederlandse instanties in Oc-

1 Brief Gruppe Leder d.d. 17-8-42. Verslag bespreking d.d. 24-8-42. (C.A.B. RHL). 2 Resultaat
enquête RH L. 3 Brief R H L aan Dept. nr 276619 d.d. 23-2-43. (C.A.B. RHL-directie). 4 Brief
R H L aan Dept. nr 307772 d.d. 29-5-43. (C.A.B. RHL-directie). 5 Archief D. Bevollm.-RHL.
6 Verslag bespreking d.d. 23-10-43. Archief D . Bevollm .-RHL. 7 Prijsbeschikking klompen
1941 nr 1 d.d. 24-2-41 nr 3941 N .P ., Ned. Stcrt. d.d. 24-2-41, nr 38.
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tober 1941 de prijs voor hoge mansklompen gesteld op f  1,—, f  1,13 resp. f  1,36. 12
Na de invoering van de distributieregeling bleek al spoedig, dat ook deze prijzen 

nog te laag waren om de kosten zodanig te dekken, dat de neiging tot zwarte verkoop 
en verkoop door fabrikant of grossier rechtstreeks aan de verbruiker binnen de perken 
bleef. In November 1942 werd daarom door het RHL een nieuw prijsvoorstel inge
diend, dat om duistere redenen een vol jaar bij de Dienst van de Gemachtigde bleef 
hangen. Tot groot nadeel voor de distributie, want de bekendheid die de komende 
prijsverhoging vanzelfsprekend kreeg, bracht fabrikanten en grossiers to t het vast
houden van voorraden. Zelfs de interventie van de Secretaris-Generaal kon hier 
niet helpen. Eerst in November 1943 kwam het zeer gedetailleerde Prijsvoorschrift 
Klompen 1943 af, dat als hoekprijs voor hoge mansklompen f  1,17, f  1,30 resp. 
f  1,56 gaf.3

Het zou teveel gezegd zijn, dat hiermee alle distributie-euvelen opgelost waren, de 
maatregel had in elk geval een gunstig effect.

g. Reparatie van klompen
De grote schaarste aan klomphout gaf aanleiding to t het zoeken van een werkwijze 

om versleten klompen weer bruikbaar te maken zonder dat hiervoor veel hout 
nodig zou zijn.

In 1942 werd door R. Mennes te Woldendorp (Groningen) octrooi aangevraagd 
en verkregen (nr 51640), op een werkwijze voor het verzolen van klompen; de ver
sleten zool werd eerst gladgeschaafd, dan werd een plankje er onder vastgelijmd met 
watervaste lijm en vervolgens werd de nieuwe zool in model gebracht. Deze werkwijze 
die wegens de noodzakelijke copieerbank beter in een timmerfabriek dan in een 
klompenmakerij kon worden uitgevoerd, werd aanvankelijk door de Bedrijfsgroep 
Houtindustrie weinig enthousiast ontvangen. Een plan van het RHL om het octrooi 
van Rijkswege aan te kopen en algemeen beschikbaar te stellen vond daardoor geen 
doorgang.4

N u werd echter door de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie 
te Groningen, die de heer Mennes reeds bij het ontwikkelen van zijn werkwijze ge
adviseerd had, een plan voor fabriekmatige toepassing uitgewerkt. Vanaf 1 Januari
1943 nam de NETO de exploitatie van Ned. Octrooi nr 51640 in handen.

Het RHL en streekorganisaties als de NETO namen aan het overleg deel, met het 
gevolg dat in Mei 1943 voor het eerst een twintigtal bedrijven voor dit werk een hout- 
toewijzing kreeg. Deze bedrijven werden door het RHL tezamen met de Bedrijfsgroep

1 Prijsbeschikking klom pen 1941 nr 2 d.d. 27-10-41, nr 48726 N .P. Ned. Stcrt. d.d. 27-10-41, nr 209. 
Verdere gegevens omtrent onderhandelingen Rijkshout- Gewi 11-Departement-Gemachtigde- 
Abt. Preisbildung in Archief Gewi 7-Holzschuhe. 2 Dossier betr. klom pen in A rchief Abt. 
Preisbildung. D e  Wehrmacht betaalde ƒ  1 , 1 0 - /  1,20, D uitse Gem eenten en gevangenissen lieten  
door handelaren nog hogere prijzen bieden. B rief O .K .W . aan Reichswirtschaftsministerium  
d.d. 6-9-41. (Archief Gewi 7-Holzschuhe). 3 Brief Secr.-Gen. aan Gemachtigde d.d. 7-6-43. 
(C.A.B. RHL-directie). Prijsvoorschrift klompen 1943 d.d. 29-11-43, Ned. Stcrt. d.d. 14-12-43, 
nr 243. 4 N ota Afd. Nijverheid d.d. 12-3-43 (C.A.B. 0-32/2-22).
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Houtindustrie uitgezocht.1 In de practijk bleek de werkwijze goed te voldoen en er 
ontstond spoedig grote belangstelling voor haar toepassing. In November 1943 had 
de Bedrijfsgroep Houtindustrie reeds 122 ondernemingen, grotendeels timmerfabrie
ken, ingeschakeld, die in totaal van 1 Januari 1943 tot 1 April 1946 1,5 millioen 
paar klompen hebben gerepareerd.2

Het behoeft geen betoog, dat de werkwijze van de heer Mennes door deze toe
passing op grote schaal aanzienlijk heeft bijgedragen to t het verbeteren van de nood
toestand op klompengebied. Ook enkele andere systemen voor reparatie zijn uitge
werkt en toegepast, de meeste op betrekkelijk kleine schaal. Vermelding verdient 
echter nog het ’systeem-Groot’. Ongeveer 500 000 paar klompen zijn volgens deze 
werkwijze gerepareerd.3

1 Briefcirculaire nr 306271 d.d. 26-5-43. Circulaire model 721 d.d. 2-8-44. (C.A.B. RHL-circu
laires). 2 Gegevens door de NETO  aan schrijver dezes verstrekt. 3 Verschillende gegevens in 
dit H oofdstuk zijn ontleend aan mededelingen van A. Bekker, voorm alig hoofd van de Afd. 
Schoenendistributie van het R H L aan schrijver.
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DRIJFRIEM EN

a. Productie
Het belang van het artikel drijfriemen voor de gehele industrie, kan nauwelijks 

overschat worden. De drijfriemleder- en drijfriemindustrie namen een sleutelpositie 
in voor het gehele bedrijfsleven. In overeenstemming hiermede heeft het RHL steeds 
getracht deze industrieën een voorkeursbehandeling te geven en ze met een zo groot 
mogelijke bedrijfsbezetting te laten draaien. Dit streven kon echter slechts zeer 
gedeeltelijk succes hebben door het steeds toenemend gebrek aan zware huiden. De 
drijfriemlederindustrie was immers geheel ingesteld op het verwerken van zware 
overzeese, voornamelijk buffelhuiden. In 1940 was het nog mogelijk aan de drijfriem
lederindustrie exotische huiden toe te wijzen, hoewel de gedwongen export der han
delsvoorraden de positie zeer had verslechterd. De Duitsers hadden het nl. speciaal op 
zware huiden voorzien. De bedrijvigheid kon tot medio 1941 gehandhaafd worden 
op 100 % der basisjaren. De afnemende voorraden en het grote gebrek aan geschikte 
zware huiden in de binnenlandse aanval, maakten toen beperkingen noodzakelijk, 
aanvankelijk tot 50 a 60 %, in 1942 to t minder dan 40 %. Tenslotte moest in de jaren
1943-1944, toen men geheel op de binnenlandse productie was aangewezen, het pro- 
ductiepeil tot 28 % dalen, maandelijks kon nog slechts 19 ton leder worden gepro
duceerd en het kwam vele malen voor dat de fabrikanten ongeschikte huiden aan de 
groothandel moesten terugzenden.1

Aangezien de Nederlandse industrie als geheel nog op een aanzienlijk hoger peil 
van bedrijvigheid werkte, ontstond er vanzelfsprekend spanning tussen vraag en 
productie, zeer ernstige moeilijkheden bleven echter uit. Door de lange levensduur 
der meeste riemen, wist men zich gewoonlijk te behelpen met gebruikte riemen, met 
reparatie en met het lenen van materiaal uit stilgelegde bedrijven. De drijfriem
fabrieken legden zich na 1941 dan ook speciaal op reparatiewerk toe, waarmee zij 
ondanks de geringe productie toch hun personeel aan het werk hielden. In Hoofdstuk X 
zagen wij reeds dat het RHL er in slaagde voor dit werk in 1942 ook voor de reeds 
op de ’Negativ-Liste’ geplaatste bedrijven weer een kleine energietoewijzing te be
machtigen.

Op deze wijze haalde men het einde der bezetting, zonder dat er -  zoals bij tuig
leder -  een noodtoestand ontstond.

Een gedeelte van de beste voorraden was bij vele looiers voor betere tijden achter- 
gehouden. Op het totaal der productie in vier-en-een-half jaar maakte dit niet zo heel 
veel uit, maar na de bevrijding waren deze voorraden qualiteitsleder toch van zeer 
groot belang. O.m. zijn een aantal van de lange en zware riemen, die nodig waren voor 
het droogmalen van de Wieringermeerpolder uit deze voorraden gemaakt.

1 R. Michel, H et RH L 1940-1943. Maandverslagen RHL.
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b. Distributie. Duitse greep naar gebruikte riemen.
Gezien de betrekkelijk ruime productie en de moeilijkheid voor de distributie van 

een zo individueel artikel als drijfriemen algemene richtlijnen te geven, werd in de 
zomer van 1940 geen vergunningsstelsel ingevoerd. De fabrikanten en grossiers ont
vingen een algemene vergunning tot verkoop en reparatie. Wekelijks moest echter 
aan het RHL mededeling worden gedaan der verkochte hoeveelheden, terwijl de 
aflevering het normale niet te boven mocht gaan.1

Na de beperking der productie in Mei 1941 kregen de fabrieken opdracht de 
orders streng te selecteren en bijv. aan voedselvoorzieningsbedrijven voorrang te 
geven. Einde 1941 werd van Duitse zijde een volledige distributieregeling geënta
meerd. De Abteilung Gewerbliche Wirtschaft -  kennelijk van oordeel dat het RHL 
zijn werk goed deed -  verzocht ook in dit geval het RHL de distributie van alle soorten 
drijfriemen, ongeacht het materiaal (leder, rubber, textiel etc.) op zich te nemen.2

Men was bij het RHL over deze plannen in het geheel niet enthousiast en voelde 
-  niet ten onrechte -  achter deze Duitse aandrang om tot een nog geenszins volstrekt 
noodzakelijke distributie over te gaan, de onuitgesproken wens der Duitsers de stille 
reserves aan drijfriemen in Nederland grijpbaar te maken.

Uit de stukken blijkt, dat het Reichswirtschaftsministerium opdracht had gegeven 
alle stilliggende riemen in de bezette gebieden ’sicher zu stellen1 voor de steeds toe
nemende behoeften in het Oosten. In Duitsland was een dergelijke maatregel reeds 
ingevoerd.3

De heer Verwoerd ’vergat’ daarom eerst enige malen de verzoeken van von Sa
vigny om de zaak in studie te nemen, al beloofde hij natuurlijk alle hulp. In Februari 
1942 kwam er een vrij scherpe brief van de Gruppe Leder, waarin formeel de opdracht 
werd gegeven ten spoedigste een regeling gereed te maken. Niet slechts de distributie 
van nieuwe riemen zou geregeld moeten worden, maar ook alle lopende en reserve- 
riemen bij ieder bedrijf in het gehele land zouden naar Duits voorbeeld moeten wor
den geadministreerd.4

Dit laatste leek al heel gevaarlijk. Men ging daarom bij het RHL de zaak zoveel 
mogelijk rekken. De omslachtigheid van het Duitse voorbeeld, waarbij elke aan
vraag voor een nieuwe riem door twee deskundige instanties gekeurd moest worden 
en de juridische moeilijkheden van de ingewikkelde materie gaven hiertoe een 
prachtige gelegenheid.5

Met een steeds dikker wordend dossier reisde de met deze zaak belaste afdelings
chef van het RHL wekenlang op en neer van Amsterdam naar het Departement in 
Den Haag, naar de Rüstungsinspektion in Baarn en naar diverse andere diensten, die

1 Circulaires R H L model 140 resp. 148 d.d. M ei 1940 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Vermerk 
Gruppe Leder d.d. 8-12-41, (Archief Gewi 7-Treibriemen). 3 B rief Reichsstelle aan Gruppe Leder 
d.d. 20-2-42. (Archief Gewi 7-Treibriemen). 4 Brief Gruppe Leder aan R H L  d.d. 16-2-42 (Ar
chief Gewi 7-Treibriemen). 5 Brief R H L aan Dept. d.d. 6-6-42 en enkele aantekeningen (C.A.B. 
A  10/1-4). Von Savigny had oorspronkelijk de beschikking reeds in Maart verwacht blijkens 
een brief van 3-3-42 aan de Reichsstelle. Talrijke andere gegevens zijn ontleend aan mededelingen 
van de voormalige afdelingschef van het RH L, de heer J. F. Becker aan de schrijver.
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ingeschakeld moesten worden. Het werd niet Maart, zoals von Savigny had gedacht, 
maar September, vóór de Beschikking met de nodige bekendmakingen en dispensa
ties in de Staatscourant stond. Twee kolommen groot formaat waren er vOor nodig! 
Aan de Lederbeschikking werd een artikel Iter toegevoegd waarin niet slechts de ver
koop en koop, maar ook het voorhanden hebben en gebruiken van drijfriemen van 
een schriftelijke vergunning van de Directeur van het RHL afhankelijk werd gemaakt.1 
Een algemene dispensatie werd echter verleend voor alle in gebruik zijnde riemen tot 
het ogenblik waarop over de aanvragen zou zijn beslist, alsmede voor drijfriemen 
niet zwaarder dan 1 kg mits niet duurder dan f  10,—. Opzettelijk was echter een 
achterdeur opengelaten: reparaties bleven vrij tot 30 % van het gewicht van de riem. 
In noodgevallen kon men nu driemaal laten ’repareren’ om een nieuwe riem te krijgen.

Alle aanvragen voor aanschaffing van nieuwe riemen moesten -  naar Duits voor
beeld -  lopen via de Arbeidsinspecties, die in de bedrijven zelf zouden controleren of 
inderdaad een nieuwe riem onontbeerlijk was, en via de Rijksnijverheidsdienst, die 
zou nagaan welke riem voor het beoogde doel te gebruiken was, waarbij gestreefd 
zou worden naar een minimum-materiaalverbruik.

Deze hele regeling heeft nooit reële betekenis gekregen. Het lange uitstel was door 
het RHL gebruikt om alle betrokkenen via de Vakgroep Drijfriemindustrie in stilte 
op de hoogte te brengen, zodat iedereen zijn maatregelen had genomen tegen het 
ogenblik, dat de publicatie af kwam. De administratieplicht heeft echter wel een 
enorme hoeveelheid papier doen beschrijven. Met ware hartstocht trok men bij het 
RHL aan het verwerken van de duizenden binnenkomende opgave-formulieren, ruim 
30 man personeel werden er mee aan het werk gezet. Ook de Arbeidsinspectie en 
Rijksnijverheidsdienst betoonde zich ijverig, want zij zagen kans op deze wijze een 
aantal mensen aan het werk en dus in Nederland te houden. Bij het RHL maakte men 
een enorm kaartsysteem, eerst per bedrijf en later ook per soort riem, van alle op
gegeven drijfriemen. Het was wel niet zo erg nauwkeurig, maar het zag er bijzonder 
indrukwekkend uit en vulde een hele zaal. Von Savigny, die de geestelijke vader ook 
van de Duitse drijfriem verordening bleek te zijn, vond het prachtig en kwam meer
malen kijken, zelfs hielp hij het RHL aan extra-papier uit een Duits contingent voor 
de vele kaarten.

Hoewel uiteraard de opgegeven riemen bij de bedrijven aanwezig waren, hadden 
de tijdige waarschuwingen ten gevolge, dat in ’t algemeen de opgaven zo werden ge
steld, dat de bedrijven over reserves bleven beschikken en zeer waardevolle objecten 
verborgen hielden. Ook na het afkomen van de administratieplicht waarschuwde 
het RHL nog wel eens al te consciëntieuze ondernemingen, dat zij niet te precies 
moesten zijn. De gehele organisatie, die enkele tientallen mensen werk gaf, werd door 
alle betrokkenen als scherts opgevat.

Van Duitse zijde dreigde natuurlijk allereerst gevaar voor de riemen van stil
liggende bedrijven en voor de reservevoorraden. Von Savigny verzocht in December

1 Beschikking nr 47318 N G  d.d. 4-9-42, Ned. Stcrt. d.d. 4-9-42, nr. 172, dispensatiebepalingen 
in dezelfde Staatscourant.
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1942 aan het RHL opslag van stilliggende drijfriemen op een centraal punt in over
weging te nemen.1 De Duitsers zouden daarmee twee vliegen in een klap slaan: de 
reserves zouden voor Abtransport gereed liggen èn de clandestiene productie in talrijke 
officieel gesloten bedrijven zou to t een einde komen. Bij het RHL was men dan ook 
zeer ongerust, het ging om niet minder dan 50 % van de Nederlandse bedrijfs
voorraden! Bij de bestrijding van dit fatale denkbeeld, dat overigens ook in Duits
land slechts ten dele werd uitgevoerd, kwam de heer Verwoerd in de eerste plaats 
met het argument dat één bom voldoende zou zijn om de centraal opgeslagen re
serves te vernietigen en dat gebruik van de RHL-kartotheek in de practijk veel 
betere resultaten zou geven. In werkelijkheid was dit natuurlijk niet het voornaamste 
argument, de heer Verwoerd verwachtte meer gevaar van de Duitsers dan van de 
Geallieerden. Maar zelfs al zouden de Duitsers van de riemen zijn afgebleven, dan 
nog zou de centrale opslag een enorme schade hebben veroorzaakt door uitdroging 
en vervorming der riemen (een maatartikel!), terwijl het bij opslag naar afmetingen 
later onmogelijk zou zijn, ieder het zijne terug te geven.

Het RHL besprak de zaak ten Departemente en met de Vakgroep, waar men ook 
eenstemmig tegen was. Gelukkig was inmiddels von Savigny, die wellicht zou hebben 
willen doorzetten, verdwenen. Zijn opvolger Mink kwam niet op de zaak terug.2

Ook de volgens de nieuwe bepalingen noodzakelijke vergunning voor het gebruik 
van drijfriemen bleef een wassen neus. Alle aanvragen werden, nadat ze administratief 
verwerkt waren, zonder meer goedgekeurd en, als vergunning afgestempeld, aan de 
aanvragers teruggezonden.3 Enige maanden daarna gaf M ink zelfs toestemming 
om het hele vergunningsstelsel voor ’t gebruik van drijfriemen definitief te begraven. 
Slechts de regeling voor aankopen bleef bestaan.4 Aan gebruikers werd nog slechts 
de algemene voorwaarde gesteld, dat de eventuele reservevoorraad nauwkeurig zou 
worden geadministreerd. Wel bleef vergunning verplicht voor drijfriemen in stil
liggende bedrijven, ook Mink kon hier geen afstand van doen. De ervaring, opgedaan 
met andere centrale depóts, bijv. van autobanden, wijst wel uit van hoe grote beteke
nis het is geweest, dat t.a.v. drijfriemen een dergelijke opslag en daarmee waarschijn
lijk een grote Duitse diefstal is voorkomen. Voor de wederopbouw der industriële 
activiteit is dit van nauwelijks te schatten gewicht geweest.

Omtrent de distributie zelf is weinig van belang te zeggen. Alle enigszins verant
woorde aanvragen voor nog produceerbare riemen werden toegestaan, alleen in 
geval de aanwezige riem nog te gebruiken was of de nieuw aangevraagde bestemd 
was voor reserve werd de vergunning geweigerd. Maandelijks werden 800 tot 1400 
vergunningen uitgereikt. Voor spoedgevallen bleek een uitzonderingsregeling nodig,5

1 Brief Gruppe Leder aan R H L d.d. 1-12-42. (Archief Gewi 7-Treibriemen). 2 M ededeling L. F. 
Verwoerd en J. G. Hilhorst aan de schrijver. Brief aan Dept. nr 249649 d.d. 11-12-42 en nog  
enkele stukken in C.A.B. RH L-docum entatie map 149. 3 Briefcirculaire R H L  nr 320837 d.d. 
13-7-43. (R.v.O .). 1 Bekendmaking Ned. Stcrt. d.d. 14-12-43, nr 243. 6 RHL-circulaires. D e  
uitzondering gold voor oorlogs- en vitale bedrijven. (D eze qualificatie staat in  de Nederlandse 
Staatscourant van 4-9-42. !!).
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terwijl wegens gebleken misbruik van de uitzonderingsbepalingen voor kleine drijf
riemen, voor deze categorie een noodzakelijkheidsverklaring van de gebruiker werd 
geëist.1 Om practische redenen werd in 1943 de distributie van rubberriemen weer aan 
het Rijksbureau voor Rubber overgedragen.2

Op de reserves bij de stilgelegde bedrijven werd slechts eenmaal een beroep ge
daan. Een gering aantal riemen werd met medewerking van de Vakgroep Drijfriem- 
fabrikanten in distributie gebracht. Voor enkele soorten riemen, die niet meer ge
produceerd konden worden, werd een vervanging gezocht.

c. Prijzen
De algemene prijsstop gaf door de stijgende kosten in de loop van 1941 aanleiding 

tot klachten van de drijfriemindustrie. Naar aanleiding hiervan werden van einde
1941 af door het RHL pogingen gedaan een calculatieregeling voor de drijfriem
industrie te doen afkondigen, zoals die voor de leder- en schoenindustrie reeds gold. 
Een ontwerpregeling stuitte echter op grote bezwaren bij de Gemachtigde voor de 
Prijzen, die een eenheidsprijs, of anders een vaste marge boven de grondstof kosten 
wenste. Ook de Vakgroep was niet zo enthousiast meer, gezien de lage winstmarge 
(3 %) die Departement en Gemachtigde wilden toestaan. Zo duurde het meer dan 
anderhalf jaar voor de regeling in de Staatscourant stond. Het was -  tengevolge o.a. 
van inmiddels gewijzigde inzichten bij de Dienst van de Gemachtigde -  toch een 
calculatieregeling. Volgens een vast formulier dienden lonen, onkosten en grondstof- 
prijzen te worden verwerkt tot een berekening per ’eenheid drijfriem’,3 eens per kwar
taal aan het RHL in te zenden.4 Tenslotte is men met de toegestane winst nog heel wel 
uitgekomen.

1 Bekendmaking in de Ned. S tcrt. d.d. 15-11-43 nr 222. Circulaire RH L model 662 d.d. 18-11-43. 
(C.A.B. RHL-circulaires). 2 Bekendmaking in de Ned. Stcrt. d.d. 10-6-43 nr 111. D e overdracht 
geschiedde in de vorm van een delegatie. 3 Een in prijscouranten gebruikelijke grootheid, 1 m 
lang, 100 mm breed en 10 mm dik. 1 Prijsvoorschrift d.d. 16-9-43 Ned. S tcrt d.d. 27-9-43. 
Eerste voorstel in  brief d.d. 17-1-4?. nr 152715 van R H L aan D ept., uitgewerkt door R H L na 
besprekingen met Dept. en de D ienst v/d Gem. Brieven om  spoed van Vakgroep en R H L aan 
Dept. d.d. 10-6, resp. 27-5-42, het R H L wijst hierin op de met 14,5% gestegen productiekosten. 
Briefwisseling R H L /D ept. Oct.-Dec. 1942. (C.A.B. A 4 /1 ).



LEDERW AREN 

§ 1. ’e c h t e ’ l e d e r w a r e n

Toen in Mei 1940 de oorlog uitbrak, was het spoedig duidelijk, dat de leder- 
warenindustrie ernstige tijden tegemoet ging. In de eerste plaats was de ledersituatie 
er niet naar om nog grote toewijzingen aan deze industrie te geven. Toch was dit nog 
niet de voornaamste bedreiging. Die was gelegen in het streven van de bezetter de 
Nederlandse lederwarenindustrie zoveel mogelijk afbreuk te doen, waardoor veel 
eerder dan noodzakelijk was, de toewijzingen werden gestopt. De Duitsers beschouw
den de veelal nog zeer jonge Nederlandse bedrijvigheid op dit terrein, waarbij Duitse 
emigranten een niet te verwaarlozen rol speelden als een ongepaste inbreuk op de 
historische rechten van de grote Duitse centra Offenbach en Wenen. Zowel door het 
afkappen van de ledertoewijzing als door een rigoureuze bedrijfssluiting, tenslotte 
ook door een liquidatie-politiek bij de arisering, werd daarom getracht de Neder
landse industrie te smoren.1

In de zomer van 1940 kon het RHL nog vrij ruim met ledertoewijzingen zijn, aan
vankelijk met meest incourante, voor de schoenindustrie weinig geschikte soorten, 
bijv. boxcalf in fantasiekleuren, later ook met gewoon boxcalfleder, toen bleek 
dat Duitsland dit artikel nog wilde exporteren. In de herfst werden vooral lichtere 
qualiteiten gedistribueerd en tegen het eind van het jaar nog slechts varkensleder en 
restantpartijen.2

Bij de onderhandelingen in het voorjaar van 1941 kwamen de Duitsers met de eis 
de lederwarenindustrie als niet vitaal stil te leggen.3 Het RHL wist de toewijzingen 
nog enkele maanden op gang te houden met partijen leder, waarvan terecht of ten 
onrechte werd verklaard, dat ze alleen voor lederwaren geschikt waren. In Augustus- 
September 1941 kwam echter een einde aan deze toewijzingen, nadat op 15 Mei 
reeds de bewerkingsvergunningen voor het looien van lederwarenleder waren inge
trokken.2

Vrij spoedig daarop kwam de stillegging van bedrijven, die de Gruppe Leder 
uiterst rigoureus doordreef. Van de 560 ingeschreven lederwarenfabrikanten werden 
552 op de Negativliste geplaatst, het aantal getroffen employé’s en arbeiders bedroeg 
3300 op een totaal van 4000.4 Tevergeefs betoogde de Vakgroep, dat het energie
verbruik slechts 0,5 millioen kwh en 1300 ton kolen per jaar bedroeg, waarvan 95 % 
voor ruimte-verwarming.5 Het hielp niet en er was zelfs enige overredingskunst 
voor nodig om de Duitsers bij te brengen, dat een bedrijf als Beynes, dat wel eens leder

HOOFDSTUK XV

1 O.m. Protokoll uit noot 1, blz. 135. 2 Gegevens o.m. R. Michel, Het R H L  1940-1943.
3 Verslagen uit noten 1 en 2, blz. 122. 4 B rief uit noot 2, blz. 129. 5 Brief Vakgroep Leder
warenindustrie aan R H L d.d. 21-10-41 (Archief Gewi 7-Rationalisierung).
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verwerkte, nu nog niet dadelijk alleen daarom geheel gesloten moest worden. Van de 
560 zojuist genoemde bedrijven waren nl. slechts 150 zuivere lederwarenfabrikanten, 
de overige bijv. carosserie- of kinderwagenfabrikanten.

Slechts die bedrijven werden nu nog van kolen voorzien, die van direct belang 
voor het Duitse oorlogspotentieel waren. In de eerste plaats enkele fabrieken van 
militaire uitrustingstukken, die voor het Wehrmachtbeschaffungsamt werkten, voorts 
enige fabrieken van lederen kleding, die al evenzeer voor de Wehrmacht werkten, en 
tenslotte de producenten van veiligheidsartikelen als lashandschoenen, voorschoten 
etc., welke artikelen vanzelfsprekend vnl. op voor de Kriegsmarine werkende werven 
werden gebruikt.

Voor deze laatste artikelen werd maandelijks ca. 50 000 v.vt. leder, gefabriceerd 
uit split en boxliezen, ter beschikking gesteld, in 1944 werd dit noodgedwongen 
teruggebracht to t ca. 30 000 v .v t.1

De jassenindustrie heeft in 1940 een enorme bloei beleefd.
Door de plotselinge textielschaarste waren de bonvrije lederen jassen een zeer 

begeerd artikel geworden. Vrij grote voorraden o.a. aan schapeleder werden opge
werkt. Nog in de eerste vijf maanden van 1941 werden voor Nederlandse bestemming 
100 000 huiden verwerkt. Door het wegvallen van de import was de lederen kleding
industrie daarna grotendeels op de verwerking van paardehuiden (paardenchroom- 
leder) aangewezen.2 Onmiddellijk in 1940 begon ook van Duitse zijde de aankoop 
van jassen, vooreerst grotendeels individueel, later, nadat door het RHL zoiets was 
gesuggereerd, door middel van grotere bestellingen.3 De Duitse belangstelling werd 
echter groter dan wenselijk was: von Savigny was boos toen hij merkte dat in 1941 
de verhouding Wehrmacht: bevolking nog 6 : 10 was. Het RHL kreeg de opdracht, 
alle paardenleder voor Wehrmachtorders te reserveren.4 N a Juni 1941 is dit dan ook 
noodgedwongen geschied met uitzondering van enkele speciale orders. Geproduceerd 
werden voornamelijk jassen en Gefechtskombinationen voor de Kriegsmarine, waarvoor 
tot 1944 ca. 90 000 v.vt. per maand beschikbaar kwam.5

Ook de fabrikanten van uitrustingstukken werkten na 1941 practisch uitsluitend 
voor Wehrmacht en Polizei. In totaal zullen zij ca. 1000 ton zt. gewicht hebben ver
werkt tot patroontassen, koppelriemen etc.6

Het RHL vergaf deze orders niet, zoals bij schoenen, wel regelde het vanzelf
sprekend de ledertoewijzing.

§ 2. LEDERWAREN UIT KUNSTLEDER ETC.

Het afnemen van de kolentoewijzing per 31 Januari 1942 betekende voor de leder
warenindustrie nog niet de doodsteek. Evenals in andere branches konden practisch

1 M aandverslagen R H L . 2 Gegevens Archief Gewi 7 en C.A.B. RHL-docum entatie, map 143.
3 Verslag bespreking Dr. Brunnée/L. F. Verwoerd d.d. 13-9-40. D e  beweegredenen van de laatste
zijn niet geheel duidelijk. (C.A.B. RHL-docum entatie, map 143). 4 Brief Gruppe Leder aan R H L
d.d. 10-6-41. (Archief Gewi 7-Lederwaren). 5 Gegevens A rchief Gewi 7-Wehrmachtauftrage en
maandverslagen RH L. 6 M ededeling J. G. Hilhorst.
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alle bedrijven met handkracht doorwerken. Men was echter vrijwel geheel aangewezen 
op kunstleder als grondstof, want slechts enkele malen kon het RHL nog leder toe
wijzen bijv. uit de incourante partijen van het Dreckkonto, of afvallen van de schoen
en drijfriemindustrie. Ten dele betekende dit niets nieuws. Reeds lang werkte men met 
allerlei soorten was- en lakdoek etc. De kunst was echter om deze materialen, 
nu gewoonlijk in £>.ya?z-kwaliteit geleverd, te verkrijgen. Het RHL kreeg ver
schillende verzoeken om hierbij te helpen. Het deed echter voorlopig niets aan de 
zaak en liet de lederwarenindustrie ’in de mist’. D it geschiedde met opzet, omdat 
gevreesd werd, dat bij al te actieve bemoeiingen de Duitsers zich opnieuw tegen de in 
stilte voortbestaande lederwarenindustrie zouden keren, wellicht was er trouwens 
ook een zeker gebrek aan belangstelling bij de leiding van het RHL voor deze niet 
volstrekt essentiële branche. De Vakgroep Lederwarenindustrie, die een grote activi
teit ontplooide, kon daardoor belangrijk werk doen.

Distributie van deze surrogaten werd eerst ter hand genomen, toen verschillende 
andere Rijksbureaux £raz?z-materialen als papierweefsel, strokarton gingen distri
bueren en het RHL zelf de .productie van kunstleder onder contröle bracht. De ver
deling van deze materialen werd in het algemeen na aandrang van de Vakgroep aan 
deze gedelegeerd. Zij distribueerde vanaf de zomer van 1943 papierweefsel, strokarton 
en kunstleder,1 terwijl zij ook in tal van andere materiaalkwesties de leden behulp
zaam was. Het contingent papierweefsel bedroeg in 1942 ca. 120000 m2 per kwartaal, 
nog geen vierde van de geschatte behoefte.

Aan de toewijzing werd door RHL de voorwaarden gehecht, dat slechts zouden 
worden geproduceerd: bretels, boodschaptassen, jasbeschermers en schooltassen.2 
Ook na de invoering van deze distributie bleef de grondstoffenvoorziening nog voor 
een deel in het halfduister, zoals bij de meeste van deze typische surrogaatindustrieën. 
Niet alleen werden zo nu en dan incidenteel partijtjes door het Rijkstextielbureau 
vrijgegeven, die bijv. ongeschikt waren gebleken voor een ander doel, ook geheel 
zwart werden allerlei 'grondstoffen’ aangemaakt.

Bij de grote bedrijfssluitingscampagne in 1942-1943 werd ook de lederwaren
industrie uiteraard zwaar getroffen. Met veel moeite wisten Vakgroep en RHL een 
twintigtal bedrijven open te houden voor de productie van de meest essentiële artike
len. Een ondersteuningsfonds voor de gesloten bedrijven keerde % % van de totaal
omzet over 1940 uit.3 De kleine bedrijfjes in de lederwarenbranche waren echter ’niet 
dood te krijgen’. Al hing er op de voordeur een bordje ’Gesloten op last van de 
Rüstungsinspektion’, gewoonlijk werd er doorgewerkt, desnoods in een schuurtje 
of woonhuis. De Duitsers bleven echter ontevreden. Zij wisten wel dat er geknoeid 
werd en dat zelfs de ’Nihilisten’ die noch grondstoffen noch kolen kregen, door
werkten. Dit werd verspilling van arbeidskracht en grondstoffen geacht, terwijl 
Direktor Brocke zich ook ergerde aan het feit, dat Duitse opkopers bij deze fabriekjes

1 C.A.B. RHL-docum entatie map 11. 2 Circulaire R H L m odel 496 d.d. 15-6-42 (C.A.B. RH L- 
circulaires). 3 Gegevens C .A.B. RHL.
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allerlei prullaria, zoals speelgoedbeestjes, opkochten voor export. Zo moest Mink 
tenslotte op order van Brocke een stelsel van Herstellungsamveisungen voor de 
lederwarenindustrie ontwerpen. Aangezien het RHL het hiervoor te druk had en de 
Vakgroep een goede organisatie had opgebouwd, wilde Mink de Vakgroep daar
mede belasten. Deze weigerde, daar zij zeer goed wist, dat de totale door de Duitsers 
toegelaten productie best in vier of vijf fabrieken kon worden gemaakt, zodat de 
meerderheid van de nog op de Positivliste staande bedrijven gesloten zou worden. De 
scherpe contröle, waarmede de Duitsers dreigden, zou dan ook de nog clandestien 
werkende bedrijfjes definitief de doodsteek hebben toegebracht.

Ondanks dreigementen van afzetting (zie ook Hoofdstuk IV, § 3) bleef het bestuur 
weigeren de capaciteit en het aantal arbeiders en machines der bedrijven op te nemen 
en een fabricageschema te maken, hoewel de heer Verwoerd tot een althans enigszins 
tegemoetkomende houding ried. Tenslotte was het September 1944, vóór er een be
slissing was. Wel werd nog een nieuwe regeling voor de productie bij de nog geopende 
bedrijven van kracht.

Aan de algemene bewerkingsvergunning, die aan de fabrikanten werd verleend, 
werd de voorwaarde verbonden, dat slechts een beperkt aantal artikelen (24) voor
komend op een bijgevoegde lijst zou worden vervaardigd.1 Veel effect heeft de rege
ling uiteraard niet meer gehad.

Ondanks de grote moeilijkheden bij de grondstoffenvoorziening heeft de leder
warenindustrie voor het dagelijks leven tijdens de bezetting een niet onbelangrijke bij
drage geleverd. Men denke aan de boodschappentassen, bonnenmapjes, handbe- 
schermers, papieren koffers etc., die voor tallozen een dagelijks gebruiksartikel, 
soms zelfs een uitkomst zijn geweest.

Over het artikel koffers is nog iets afzonderlijks mede te delen. Toen de vraag 
naar koffers, voornamelijk door de grote trek naar Duitsland geweldig toenam en de 
voorraden uitgeput raakten, werd in September 1942 een regeling gemaakt voor de 
toewijzing van kunstproducten als ’balarex’ en ’balaco’ aan een achttal fabrikanten. 
Het resultaat, 18 500 koffers in een halfjaar, stond natuurlijk in geen verhouding 
to t de behoefte, maar had toch een zekere betekenis. Om de kofferdistributie enigszins 
onder contröle te houden werd aan grossiers en detaillisten een verplichte admini
stratie opgelegd. Bij eventuele distributie zouden de daaraan bestede moeite en het 
effect niet meer in een redelijke verhouding tot elkaar hebben gestaan.2

§ 3. VERKOOP, DE ’WEIHNACHTAKTION’

De verkoop van lederwaren is door het RHL nooit aan banden gelegd, zoals ook 
vanzelfsprekend is bij een zo gedifferentieerd artikel. Fabrikanten en grossiers ont
vingen een algemene verkoopvergunnir.g.3

1 Circulaire R H L m odel 722 d.d. 2-8-44. (C.A.B. (22-2/2-30). D e eerste opdracht van von Savigny 
dateerde reeds van 11-11-42. Voor de oorzaken der vertraging zie H oofdstuk XVI, § 2. 2 G ege
vens archief RH L. 3 Circulaires R H L model 131/138. (C.A.B. RHL-circulaires).
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De enige uitzondering werd noodzakelijk, toen Goering in 1942 het Duitse volk eens 
wilde verrassen. In de herfst van 1942 decreteerde hij dat alle in de bezette gebieden 
nog grijpbare voorraden van niet strikt vitale goederen zoals huishoudelijke artikelen, 
galanterieën, cosmetica etc. naar Duitsland moesten worden afgevoerd om daar de 
lege étalages te vullen en het bedrukte volk een vrolijke Kerstmis te bezorgen. In 
Nederland moest het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de 
Rijksbureaux de opdracht geven, alle goederen van deze aard te blokkeren.

Vervolgens werden deze goederen door bepaalde Duitse opkopers (vriendjes na
tuurlijk, die er een aardige duit aan verdiend moeten hebben) afgenomen, Een deel 
van de goederen moest door de Rijksbureaux zelf worden gekocht ten behoeve van de 
Roges, de bekende rooffirma.

In de ledersector waren lederwaren de enige categorie, die onder deze Weihnacht- 
aktion viel. Duitse opkopers kochten daarvan voor ca. f  1 800 000, terwijl het RHL 
voor f  250000 goederen voor de Roges moest kopen. De totale omvang van de actie 
was ca. f  40000000, waarvan de Rijksbureaux f  4500 000 moesten betalen. De 
Duitsers hebben kans gezien dit laatste bedrag door allerlei chicanes nooit terug te 
betalen. Een duur Kerstcadeautje! 1

Na afloop van de actie werd de nieuwe productie weer gedeblokkeerd evenals die 
goederen, waarvoor de Duitse inkopers geen belangstelling hadden getoond. Men kan, 
althans in de ledersector, niet zeggen dat de Nederlandse voorziening door deze 
actie zware schade heeft geleden. Men behoeft er zelfs niet aan te twijfelen dat vooral 
slechte qualiteiten en met name minderwaardige surrogaatgoederen in massa naar 
Duitsland zijn verzonden. Bonafide Duitse handelshuizen beklaagden zich na afloop, 
dat de pruts-artikelen, die zij steeds hadden geweigerd, nu vlot en tegen hoge prijzen 
waren afgenomen. De schade bleef dus beperkt tot de financiële sector.2 3

1 Beschikking nr 55053 N G  d.d. 14-10-42 van de Secr.-Gen. van Ec. Zaken {Ned. Stcrt. d.d. 14-10-42 
nr 200). Circulaire Secr.-Gen. aan directeuren der Rbx d.d. 14-11-42 nr 61500 N G . Idem d.d. 
23-12-42 nr 6931 N G . Verdere gegevens uit C .A.B. A  10/1-1 en 22-2/2-30). 2 Rapport in A rchief 
B dS-SD , III D  4. 3 Verschillende gegevens voor dit hoofdstuk zijn ontleend aan mededelingen 
van mr H. A. J. C. Muyser, voorm alig secretaris van de Vakgroep Lederwarenindustrie aan de 
schrijver.



HOOFDSTUK XVI

KUNSTLEDER EN LEDERAFVAL 

§ 1. v e z e l l e i 5e r  (k u n s t m a t ig  z o o l l e d e r )

In Duitsland was vóór 1940 reeds op vrij grote schaal de productie van kunstmatig 
zoolleder ter hand genomen in het kader van het algemeen streven naar autarkie. Dit 
product werd voornamelijk bereid uit lederafval met een bindmiddel en werd zelfs 
reeds op beperkte schaal geëxporteerd. Het was als zoolmateriaal zeer bruikbaar 
en het is dan ook begrijpelijk, dat in de zomer van 1940, toen de schaarste aan leder 
voor de deur stond, een der eerste vragen, die ter sprake kwamen, was of import
c.q. eigen productie van zoolmateriaal op afvalleder-basis mogelijk zou zijn. Dit 
onderwerp werd ook spoedig door het RHL met Dr. Brunnée opgenomen, die reeds in 
Juli 1940, aan de Reichsstelle verzocht de exportmogelijkheden voor Lederwerkstoff 
te onderzoeken.1 Bij een nadere bespreking bleek slechts een totaal exportcontingent 
van 50 ton per maand te bestaan, zodat voor Nederland maar bijzonder weinig te 
koop zou zijn.2 In September kwam toch een toezegging van 50 ton los, maar regel
matige import bleek voorlopig niet to t de mogelijkheden te behoren.

Onder deze omstandigheden trachtte het RHL in Nederland zelf een productie 
van vezelleder te stimuleren. Men stuitte hierbij al spoedig op grote moeilijkheden. 
Er waren wel enige Nederlandse firma’s, die proefnemingen wilden doen en daar reeds 
mee begonnen, doch de verkrijging van grondstoffen was zeer moeiüjk. Vooral 
bindmiddelen, waarvoor in de eerste plaats gedispergeerde latex, kunstrubber of 
kunstharsen in aanmerking kwamen, waren in Nederland nog niet beschikbaar. Im 
port uit Duitsland zou misschien wel mogelijk geweest zijn, maar de Duitsers voelden 
hier niet voor. Zij wilden liever om hun eigen industrie te helpen Nederlandse leer- 
afvallen importeren, zodat ook de verkrijging van afvalleder voor de nieuwe productie 
op Duitse tegenstand stuitte.

Deze onwil, Nederland de mogelijkheid te geven in de productie van dit nieuwe 
artikel ervaring op te doen, verlamde voorlopig iedere Nederlandse poging. In 
November 1940 gaf de Gruppe Leder zelfs duidelijk te kennen, dat men met proef
nemingen diende op te houden, omdat er toch niets van kon komen, de beschikbare 
afvallen kon Duitsland wel afnemen.3

Toch werd bij verschillende Nederlandse fabrieken voortgegaan met proefnemin
gen op kleine schaal. Een dezer ondernemingen, de N.V. Gebrs. Naeff te Lochem slaagde 
er in, met van een Duitse relatie geleend bindmiddel een bruikbaar product, dat 
’Naelite’ gedoopt werd, samen te stellen. In de zomer van 1941 waren de eerste mon
sters gereed en werd een nieuwe poging gedaan de Gruppe Leder voor deze productie

1 Brief Gruppe Leder aan Reichsstelle  d.d. 20-7-40. (Archief Gewi 7-Kunstleder). 2 Bespreking 
dr Brunnée bij de Reichsstelle op 20-9-40. (Verslag in Archief Gewi 7-Planung). 3 Brief Gruppe 
Leder aan R H L  d.d. 25-11-40. (Archief Gewi 7-Kunstleder).
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te interesseren. Tevergeefs, want bij de Duitsers stond vast, dat Nederland niet met 
deze productie mocht beginnen. Toen een monster Naelite aan de Reichsstelle werd 
toegezonden, schreef deze onmiddellijk, blijkbaar geschrokken nu er toch weer 
een poging gedaan werd, dat de productie van Lederfaserstoff in Nederland hoogst 
ongewenst was wegens de slechte grondstofpositie der Duitse bedrijven. Een zonder 
twijfel weinig rationele productie in Nederland zou het totale rendement der beschik
bare afvallen slechts ongunstig beïnvloeden.1 Enige weken later volgde het oordeel 
van de Reichsstelle over het monster Naelite: het stonk, scheurde en was volmaakt 
ongeschikt.

Op het RHL was men van mening, dat de Reichsstelle spijkers op laag water 
zocht om de Nederlandse activiteit te fnuiken. De qualiteit van Naelite was immers 
in ’t geheel niet slechter dan die van het gemiddelde Duitse product. Men zond daarom 
buiten de Reichsstelle om een monster naar de Versuchsanstelt fü r  die Lederindustrie in 
Freiberg (Saksen) een semi-officiële instelling, welker oordeel voor geheel Duits’and 
massgebend was. Zij bevond Naelite einwandfrei.2 De critiek van Gruppe Leder en 
Reichsstelle moest daarmee wel verstommen, hetgeen echter nog niet betekende, dat 
men nu de productie ging bevorderen. Integendeel, de Reichsstelle gaf medio Sep
tember order, de productie van Naelite te verbieden, hetgeen de Gruppe Leder aan het 
R HL doorgaf. Initiatieven, o.a. van het BPM-laboratorium en de Chemische fabriek 
’Servo’ te Delden, die er in geslaagd waren bruikbare bindmiddelen te syntheti
seren werden eveneens onder verschillende voorwendsels afgewezen. Het bindmiddel 
’bakotex’, op thiokolbasis door de BPM gesynthetiseerd, zou teveel stinken, ’Servo’ 
kreeg geen bedrijfsvergunning.3 D at grondstofschaarste als reden voor dit verbod 
al evenzeer een gezocht excuus was het men echter duidelijk blijken. In dezelfde brief, 
waarin de Reichsstelle Naelite af keurde 4 werd het plan geopperd, dat een van de 
Duitse firma’s, die op dit gebied werkte, de Fa. Baader te Göppingen in Nederland 
zou gaan produceren bij haar door arisering verkregen dochteronderneming ’De 
Amstel’ te Waalwijk. Voor Duitsers was er dus wel materiaal! De productie zou 
trouwens ook volgens de Reichsstelle voor meer dan de helft naar Duitsland moeten 
worden geëxporteerd.

Door tal van moeilijkheden bij de levering van machines en grondstoffen duurde 
het eindeloos lang vóór de installatie in Waalwijk in bedrijf kon worden genomen. 
Pas medio 1943 kon tot productie worden overgegaan. Quantitatief heeft zij nooit 
veel te betekenen gehad. Hoewel er 25 ton chroomschaafsel per maand voor deze 
productie gereserveerd moest worden, bleef de productie beneden de 20 ton. Ook is 
de qualiteit -  althans tijdens de bezetting -  nooit werkelijk goed geworden. Het lukte 
niet, platen met constante dikte te maken. Merkwaardigerwijs schreef omstreeks dit

1 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 18-8-41. (Archief Gewi 7-Kunstleder). 2 Gegevens 
uit C .A.B. RHL-docum entatie map 13. 3 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 22-9-41, 
Bevestiging Gruppe Leder aan Reichsstelle d.d. 9-10-41 (Archief Gewi 7-Kunstleder). Verslagen 
W erkcie. Vervangingsprod. v. Leder (R.v.O .). 4 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 
15-9-41. (Archief Gewi 7-Kunstleder). *
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zelfde tijdstip de Bevollmachtigte Mink na een desbetreffende vraag van het RHL 
dat ook de N.V. Naeff vezelleder mocht produceren, mits onder regelmatige controle 
en uit zuiver Nederlandse grondstoffen.1 Gezien de onmogelijkheid om in Nederland 
voldoende bindmiddelen te bemachtigen was deze toezegging, die in 1944 herhaald 
werd, toen er groot gebrek aan pantoffelzool was, niet erg belangrijk. Toch had de 
N.V. Naeff dank zij kleine toewijzingen afvalleder van het RHL en de hulp van enige 
chemische fabrieken in Nederland, die voor haar in stilte bindmiddelen syntheti
seerden, kans gezien vrijwel iedere maand enige tonnen Naelite te produceren. De 
mogelijkheid, die zeker aanwezig was, dat Nederland op grotere schaal zichzelf met 
vezelleder zou voorzien, is echter door de Duitse obstructie niet gerealiseerd.

Zoals in de chronologische hoofdstukken ter sprake is gekomen was Duitsland 
daardoor gedwongen, in 1943 en 1944 vrij aanzienlijke hoeveelheden vezelleder naar 
Nederland te exporteren, in totaal enige honderden tonnen, die bij de pantoffel- en 
schoenindustrie (voornamelijk als tussenzooi) zijn verwerkt.

§ 2. KUNSTLEDER OP WEEFSELBASIS

Lang voor de oorlog vormden lakdoek, wasdoek en andere materialen, die men 
met enige goede wil onder de verzamelnaam ’kunstleder’ zou kunnen brengen, een 
belangrijke grondstof bij de productie van tassen, jasbeschermers, kinderwagens etc. 
Toen leder vrijwel geheel als grondstof voor de lederwarenindustrie uitviel, gingen 
deze stoffen en hun surrogaten een steeds grotere rol spelen. In de loop van 1941 
werden tal van weefsels, doeken etc. op de markt gebracht, die gretig aftrek vonden, 
ook als de qualiteit niet al te fraai was. Papierweefsel was een van de voornaamste 
grondstoffen. De productie geschiedde vrijwel zonder leiding van boven af en kwam 
wellicht juist daardoor aanvankelijk tot zekere bloei: het bedrijfsleven wierp zich als 
vanzelf op een nog vrije sector, waar de grondstofschaarste nog niet zo nijpend was. 
Die toestand kon echter niet lang duren. Zowel de weefsels als de stoffen, waarmede 
deze konden worden geïmpregneerd, werden in de loop van 1942 steeds schaarser. 
Onder deze omstandigheden werd distributie der nog grijpbare grondstoffen gewenst.

Tenslotte deden zich verschijnselen voor, die de doorslag gaven.
De geproduceerde surrogaatstoffen waren soms zo slecht, dat men van materiaal- 

verspilling moest spreken en bovendien bleek, dat uit het aanwezige kunstleder vaak 
onnutte artikelen als speelgoed werden gemaakt, die dan nog engros naar Duitsland

1 N ota R H L aan Bevollmachtigte d.d. 10-5-43. Antwoord d.d. 13-5-43. (Archief D. Bevollm. 
RH L-nota’s RH L, R .v.O .). Het R H L beweerde bij deze gelegenheid boudweg, dat de export van 
afvalleder destijds was toegestaan om  import van vezelleder mogelijk te maken. Tegenover een  
uitvoer van 1500 ton afvallen sinds Januari 1942 stond nog slechts een import van 184 ton vezel
leder. D e opmerking van M ink omtrent contröle was overbodig. Reeds in 1941 had het RH L  
zich van een overzicht over alle ondernomen pogingen verzekerd, door te bepalen, dat ingeschre
venen slechts met vergunning van het RH L de productie van kunstleder ter hand mochten nemen. 
(Circulaire m odel 348 d.d. 5-5-41, C .A.B. RHL-circulaires). N ota  M ink aan RH L d.d. 11-5-44. 
(Archief D. Bevollm. R H L -N ota’s R H L  VIII). Verschillende gegevens zijn ontleend aan mede
delingen van ir J. L. van Gijn, oud-directeur van de N .V . Gebr. N aeff aan schrijver dezes.
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werden geëxporteerd ook.1 Het heeft echter nog tot 1943-1944 geduurd, voordat een 
regeling to t stand kwam.

In de eerste plaats waren er organisatorische moeilijkheden. Door de grote ver
scheidenheid der gebruikte grondstoffen kwam niet alleen het RHL, dat zich vooral 
voor de distributie interesseerde, maar ook de Rijksbureaux voor Rubber, Chemische 
Producten, Papier en Textiel in aanmerking om zich met kunstleder te bemoeien, 
en wel niet alleen met de distributie, ook toezicht op de productie bleek gewenst. 
Hoewel men niet de indruk krijgt, dat deze Rijksbureaux door prestigepolitiek het 
elkaar erg lastig hebben gemaakt, is het toch duidelijk, dat deze toestand een regeling 
van productie en distributie in één hand niet eenvoudiger maakte. Bovendien was 
eigenlijk geen dezer bureaux geneigd zich druk over de kunstlederquaesties te maken, 
die toch slechts aan de rand van het gebied hunner belangstelling lagen. Al deze om
standigheden, nog versterkt door diverse Duitse ingrepen, maakten dat het RHL 
de distributie van kunstleder, die reeds in 1941 energiek werd voorbereid,2 pas in
1943 ter hand kon nemen.

In de zomer van 1942 ging het RHL er toe over, een van het Rijkstextielbureau 
verkregen contingent papierweefsel te verdelen, in Februari 1943 werden aan kunst- 
lederfabrikanten de eerste productie-aanwijzingen gegeven krachtens een door het 
Rijkstextielbureau gegeven delegatie.3 De toegewezen hoeveelheden kunstzijde- en 
papierweefsel (een jute-achtige stof) zouden alleen voor fabricage van kunstleder 
mogen worden gebruikt, de productieprogramma’s moesten worden ingezonden en 
waren aan de goedkeuring van het RHL onderworpen, aflevering zou eveneens slechts 
na goedkeuring mogen geschieden.

Kort daarop werd door een wijziging van de lederbeschikking deze regeling nog 
eens gelegaliseerd en werd bovendien de bevoegdheid van het RHL t.a.v. alle andere 
soorten kunstleder eindelijk vastgelegd.4 De regelingen t.a.v. de productie van kunst
leder ondergingen hierdoor geen wijziging, het toezicht op de productie werd echter 
per 1 November 1943 gedelegeerd aan de Vakgroep Kunstleder en Gerubberde 
Weefsels,5 die daartoe alleszins in staat mocht worden geacht.

Het RHL trachtte nu ook de verkoop van het product te regelen. Hiermede gingen 
echter nog een tiental maanden heen. Het RHL achtte het gewenst, de distributie

1 Gegevens ontleend aan diverse nota’s en aantekeningen in  C .A .B. RH L-docum entatie map 13.
2 Op 15-9-41 kwam de Afdelingschef van Daalen in een interne nota tot de conclusie, dat distri
butie gewenst was. In October 1941 verzocht het R H L  aan de Gruppe Leder en het Departement 
een desbetreffende wijziging in de beschikking te willen goedkeuren. (Brief resp. nota d.d. 25-10-41
en 8-10-41). N a  in Februari (brief d.d. 27-2-42) verkregen goedkeuring van de Gruppe Leder 
werd met Rijkspapier en Rijkstextiel onderhandeld, eerst op 20 Augustus 1942 werd aan de 
Gruppe Leder voorgesteld niet slechts de distributie, doch ook de productie van kunstleder onder
contröle te brengen door slechts na goedkeuring van monsters en prijzen productievergunningen 
te geven. D it vond von Savigny weer niet goed (brief d.d. 11-11-42) maar na zijn vertrek ging in 
Februari 1943 het RH L deze maatregelen toch toepassen. (Gegevens uit Archief Gewi 7-Kunst
leder en C.A.B. RHL-docum entatie map 13). 3 Delegatie van het Rijkstextielbureau d.d. 
31-7-42. Verdere gegevens uit R. Michel; H et RH L 1940-1943. 4 Ontwerp in brief d.d. 11-5-43 
van R H L aan Departement. Beschikking nr 30460 N G  d.d. 6-7-43 {N ed. S tcrt. nr 128). 5 M aand
verslagen R H L October en Novem ber 1943.
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onder de verwerkende industrieën op te dragen aan een aantal Vakgroepen, daar het 
voor het RHL onmogelijk was zelf de distributie ter hand te nemen onder allerlei 
bedrijven, die bij het RHL nog in het geheel niet waren ingeschreven, zoals bijv. 
stoffeerders etc. Het RHL zou slechts toezicht houden op de verdeling van het con
tingent over deze verschillende groepen van belanghebbenden door de Vakgroep 
Kunstleder en Gerubberde Weefsels.

De onderhandelingen die nodig waren om dit plan te verwezenlijken verliepen 
echter uiterst langzaam. Aanvankelijk verzocht Mink het RHL een afzonderlijke 
kunstlederbeschikking te ontwerpen, waarvan hij later weer afzag. Ook het berekenen 
van een redelijke contingentsverdeling kostte veel tijd. Toen dit alles achter de rug 
was, ontstonden nieuwe moeilijkheden. De delegatie door het RHL aan de Vakgroe
pen diende om juridische redenen door een wijziging in de Lederbeschikking, waarbij 
een dergelijke overdracht van bevoegdheden mogelijk werd gemaakt, te worden 
voorafgegaan. Mink saboteerde echter deze wijziging om zijn zin door te drijven 
in het conflict met de Vakgroep Lederwarenindustrie (zie Hoofdstuk XV), hij wenste 
deze Vakgroep geen enkele bevoegdheid te geven zolang zij bleef weigeren een pro- 
ductieprogram op te stellen.

Ten einde raad maakte het RHL een noodregeling: de delegatie aan de Vakgroe- 
pen-contingentbeheerders geschiedde ondershands zonder wijziging der beschikking, 
waartoe het Departement zijn toestemming gaf mits bij iedere vergunning werd ver
meld ’namens de directeur van het RHL’.1 De enige nog noodzakelijke formaliteit 
de intrekking van de dispensatie van het koopverbod voor kunstleder, had Mink reeds 
in September goedgekeurd.2 De hele geschiedenis is een goed voorbeeld van de wijze 
waarop Mink tegelijkertijd hinderlijk kon zijn en toch in feite over zich heen liet 
lopen. Door deze opeenhoping van formele en prestige-knopen werd het echter zomer
1944 voor de regeling kon worden ingevoerd, hoewel de eerste besprekingen reeds in 
September 1943 waren gehouden! De Vakgroepen wier leden kunstleder verwerkten, 
t.w. de Vakgroepen Schoenindustrie, Lederwarenindustrie en nog enkele andere, 
waaronder bijv. de Ondervakgroep Onderdelen van Rijwielen (jasbeschermers etc.)

1 Overzicht van deze gang van zaken in nota Afd. Jur. Zaken van het R H L  d.d. 20-3-44; N ota  
M ink aan R H L betr. opheffing dispensatie koopverbod kunstleder d.d. 10-9-43; Ontwerp kunst
lederbeschikking d.d. 20-10-43; nota Afd. J. Z. betr. dit ontwerp d.d. 13-10-43; nota Afd. J.Z. 
aan M ink d.d. 28-3-44; toelichtende nota van de heer Schuil d.d. 21-4-44; notulen van besprekingen 
RH L/A fd. Nijverheid Dept. d.d. 17 en 21-4-44. Overdrachtsbrieven aan de Vakgroepen d.d. 
2-8-44. (Alle stukken in C .A.B. RH L, Afd. J.Z. nr 481). 2 Inschrijvingsplicht voor fabrikanten 
en handelaren werd opgelegd bij Bekendmaking nr 39293 N G  d.d. 20-8-43. Ned. Stcrt. Verslag 
vergadering R H L met debetrokken Vakgroepen d.d. 31-8-43. (Archief RHL-docum entatie map 
13). Het vinden van de juiste definities, die een verschillende distributieregeling voor vezelleder 
en kunstleder op textielbasis mogelijk zouden maken, kostte nogal enige moeite. Driemaal 
m oest de dispensatieregeling gewijzigd worden voor men eindelijk had bereikt wat men bedoelde. 
Een typerend voorbeeld van de juridische moeilijkheden, die bij een sterk gedifferentieerde 
distributie ontstaan en door het R H L  niet zeer elegant behandeld. (Dispensaties nr 31749 N G , 
Ned. S tcrt. d.d. 29-6-43 nr 123; 41531 N G , Ned. Stcrt. d.d. 16-7-43 nr 136; ongenummerd, 
Ned. Stcrt. d.d. 31-8-43 nr 168 en 57422 N G , Ned. S tcrt d.d. 1-5-44 nr 86, waarvoor het ontwerp 
echter reeds op 6-9-43 was ingezonden).
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werden nu gemachtigd aan hun leden aankoopvergunningen uit te reiken to t het totaal 
van hun maandelijks contingent. Met deze vergunningen konden zij zich wenden tot 
de handel, die een algemene verkoopvergunning had ontvangen. De handel werd 
daarna herbevoorraad op grond van de door hem ingeleverde aankoopvergunningen. 
In de maanden M aart en April had het RHL door de uitgifte van verkoopvergunnin
gen op te houden de handel in staat gesteld een manipulatievoorraad te vormen, die 
de overgang op het nieuwe stelsel mogelijk maakte.1

De algehele contröle op dit distributiestelsel legde het RHL in handen van de 
Vakgroep Kunstleder en Gerubberde Weefsels, die van de verbruikers-Vakgroepen 
copieën der uitgegeven koop vergunningen ontving en de handel naar rato van zijn 
omzet aankoopvergunningen ter herbevoorrading verstrekte.

Ook hierbij traden echter weer moeilijkheden op. De zuiver horizontale structuur 
van de Woltersom-organisatie bleek een beletsel voor de succesvolle overdracht aan 
de eigen organen van het bedrijfsleven van een meerdere schakels omvattend distri
butiestelsel.

De Sectie Groothandel in Kunstleder van de Ondervakgroep Groothandel in 
Woninginrichting, Tapijten en Bedden maakte bezwaar tegen de toewijzing van kunst
leder aan haar leden door een producenten-organisatie als de Vakgroep Kunstleder 
en Gerubberde Weefsels. Hierdoor zou immers denkbaar zijn, dat de industrie 
kennis kreeg van de relaties van de handel, waarvan natuurlijk misbruik zou kunnen 
worden gemaakt. Het RHL zag zich hierdoor genoodzaakt -  hoewel ongaarne -  
de uitgifte van aankoopvergunningen aan de handel zelf ter hand te nemen,2 waarmee 
in Augustus 1944 werd begonnen. Maandenlang had men onderhandeld, het resultaat 
kon echter slechts enkele weken in toepassing worden gebracht.

De omvang van deze gecontroleerde kunstleder-productie en -distributie is niet 
exact aan te geven. Omtrent de productie uit papieren zakkenstof waren zelfs in het 
geheel geen gegevens te vinden. Het contingent papierweefsel van het Rijkstextiel
bureau bedroeg einde 1942 120 000 m2 per kwartaal. Dit moet echter door grondstof- 
gebrek vrij snel gedaald zijn.

Aan kunstzijden continugarens werd in de zomer van 1943 en vermoedelijk ook 
reeds gedurende het jaar daarvoor 7 ton per 12 weken beschikbaar gesteld, begin 1944 
werd dit verhoogd to t 15 ton, waaruit 130 000 m2 kunstleder vervaardigd kon worden.

1 Algem ene circulaire R H L aan fabrikanten en handelaren en verwerkers: m odel 639 d.d. 3-4-44. 
(Ontwerp van 31-8-43!). Algemene verkoopvergunning voor de handel: circulaire R H L model 698. 
D e fabrikanten ontvingen -  om  het stelsel sluitend te maken -  eveneens een algemene vergunning 
tot verkoop aan de handel nl. m odel 643. (C.A.B. RHL-circulaires). Voorts gegevens uit M aand
verslagen R H L April/M ei 1944. 2 Gegevens uit ongenummerde circulaire d.d. ca. 31-7-44. 
(C .A .B . RHL-circulaires), en R. Michel: H et RH L 1939-1947 , deel IV. Er bestaat o.i. geen enkele 
reden aan de objectiviteit en goede trouw van de Vakgroep Kunstleder en Gerubberde Weefsels 
en de geheimhouding bij haar Secretariaat te twijfelen, integendeel, het secretariaat van deze 
Vakgroep, dat tevens de administratie van de overige tot de Bedrijfsgroep Rubberverwerkende 
Industrie behorende Vakgroepen voerde, hseft met aanzienlijk succes tal van contingentverde- 
lingen uitgevoerd. Er bestaat echter nu eenmaal een natuurlijk waritrouwen tussen een handels
en een industrie-organisatie, doordat de belangen niet parallel lopen. D e  handel wenst tot elke 
prijs te voorkom en, dat de industrie kennis krijgt van zijn net van relaties.
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Tevens werd nog op 20 000 m2 gemengd kunstzijde/papierweefsel de hand gelegd. 
Het product werd voor een deel naar de schoenindustrie gedirigeerd voor de productie 
van bonloos schoeisel, de rest ging naar de lederwarenindustrie. Betere qualiteiten 
technisch doek, waaraan steeds grote behoefte bestond, werden voor speciale op
drachten gereserveerd.1 Aan de behoefte werd door deze kleine hoeveelheden zelfs 
niet bij benadering voldaan. De Vakgroep Kunstleder berekende begin 1944, dat na 
aftrek van 60 % der productie, die voor Duits gebruik gereserveerd moesten worden, 
de Nederlandse behoefte voor ca. 6 % werd gedekt. Aangezien de Duitse behoefte 
vermoedelijk te hoog was opgegeven, rekende men voorlopig op 10 %!

§ 3. LEDER- EN HUID AFVAL

Hoewel uiteraard de bij de leder- en schoenindustrie afvallende restanten een ge
ringe waarde vertegenwoordigen, waren zij in een tijd van schaarste als in Mei 1940 
aanbrak, het voorwerp van grote belangstelling. Zelfs de afvallen, die normaliter 
verstookt of weggeworpen werden, vonden thans gemakkelijk een liefhebber, vooral 
ook omdat Duitsland, dat het in zijn autarkische jaren na 1934 ver gebracht had in de 
afval-Verwertung, direct grote belangstelling voor onze restanten toonde.2

De verschillende soorten afval in ’t kort nagaande kan het volgende beeld worden 
gegeven.

Zoollederafval, d.w.z. bij de schoenfabricage afvallend schaafsel, lederstof, stanz- 
afval en voor hakkenbouw of achterlapjes niet meer te gebruiken snippers, werd door 
het RHL verzameld, teneinde de nog bruikbare looistof te extraheren. (Zie Hoofdstuk 
VIII, § 3.) Reeds op 5 Juni 1940 werd de fabrikanten verboden dit plotseling waarde
vol geworden materiaal zoals gebruikelijk te verstoken.3 Een zestal handelaren werd 
door het RHL gemachtigd, deze afvallen op te kopen en te leveren aan de Fa. Tanin 
te Dongen, waar de extractie plaats had. De inkoopsprijs werd door het RHL ge
fixeerd op f  1,— per 100 kg stanzafval en f 0,10 per 100 kg stof en schaafsel.4

De ontloogde lederafvallen moesten naar Duitsland worden geëxporteerd ten 
behoeve van de vezellederindustrie aldaar, zoals wij reeds in § 1 zagen. Ook nadat in
1942 de extractie der afvallen wegens de geringe opbrengst aan looistof was stop
gezet, moest deze export doorgaan. Volgens het bekende Duitse bevoordelingssysteem 
moest het RHL één firma, de Duitse Fa. Otte te ’s-Hertogenbosch, aanwijzen om de 
afvallen op te kopen en te exporteren.6

Toen de vezellederproductie einde 1943 op gang kwam bij de Duits geworden Fa. 
’De Amstel’ te Waalwijk, kreeg het RHL echter van de Reichsstelle weer de vrije be

1 Gegevens: R. Michel, H et RH L 1940-1943  en M aandverslag R H L Januari 1944. Berekening
door de Vakgroep Kunstleder d.d. 16-3-44. 2 Verslag bespreking bij de Reichsstelle  op 1-8-40.
(Archief Gewi 7-Planung). 3 Circulaire R H L model 150 d.d. 5-6-40. (C.A.B. RHL-circulaires).
4 Circulaires R H L m odel 181 d.d. 5-7-40 en 210 d.d. 9-7-40. (C.A.B. RHL-circulaires). 5 Cir
culaire R H L m odel 522 d.d. 19-8-42. (C.A.B. RHL-circulaires).
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schikking over de Nederlandse afvallen.1 De hoeveelheid vrijkomend afvalleder was 
echter zeer sterk gereduceerd door de tot de helft gedaalde lederproductie en de toe
genomen zuinigheid met materiaal, zodat er voor Duitsland toch weinig meer te 
halen was.

Afval van overleder werd voor de oorlog reeds gesorteerd in bruikbare, grotere 
stukjes, die bijv. naar de bretelfabrieken gingen, en kleiner, onbruikbaar afval, dat 
ook weer grotendeels verstookt werd. Aanvankelijk liet het RHL de handel in deze 
afvallen vrij, pas in Juli 1941 werd hij onder contröle gebracht. De afvallen werden 
deels in Nederland verwerkt, deels geëxporteerd ten behoeve van de Duitse bretel- 
industrie, die enorme Wehrmachtorders te verwerken had.2

In Augustus 1942 werd ook voor deze soort afvallen door de Gruppe Leder een 
regeling voorgeschreven, waarbij aan de Fa. Otte een voorkeurspositie werd gegeven. 
Alle afvallen dienden eerst aan haar te worden aangeboden en konden pas na haar 
niet-geïnteresseerdverklaring aan andere belangstellenden worden verkocht.3 De Fa. 
Otte kocht deze afvallen vnl. ten behoeve van het Wehrmachtbeschaffungsamt, dat ze 
liet verwerken in de in Nederland geconfectioneerde pelsvesten als versterkingsstuk- 
ken etc. Export vond vrijwel niet meer plaats.

Huidafvallen t.w. lijmvlees en chroomschaafsel, die tijdens het looiproces worden 
verzameld, werden per 1 April 1941 onder contröle gebracht. De aflevering door han
delaren aan de lijmindustrie werd aan een vergunning gebonden .4 Lijmvlees en chroom
schaafsel werden aanvankelijk nog voor een deel tot lijm verwerkt, een groot deel 
moest echter reeds worden geëxporteerd, met name de voor gelatine-fabricage ge
schikte soorten. In September 1941 kwamen de Reichsstelle fü r  Chemie en de Reichs
stelle fü r  die Lederwirtschaft echter overeen, dat de Nederlandse lijmproductie stop
gezet moest worden, daar zij te duur zou zijn en een te slechte qualiteit lijm op zou 
leveren. (De juistheid daarvan kan schrijver dezes niet beoordelen!) In 1942 kwam men 
hier weer op terug in verband met plannen voor Auftragsverlagerung van gelatine. 
Door de verminderde productie konden echter nog slechts geringe quanta in Neder
land worden verwerkt, o.a. ook bij de vezelledprproductie.5

Cijfers betreffende de export en de binnenlandse verwerking van leder- en huid
afvallen, staan slechts sporadisch ter beschikking. Uit de weinige gegevens blijkt, dat 
de export, zowel van leder- als van huidafval,in de oorlogsjaren zeer sterk gedaald is.

Tot 31 Mei 1941 werden 1440 ton huidafval en 1800 ton lederafval geëxporteerd, 
in Juli 1941 nog eens 435 ton lederafval en 84 ton lijmvlees. In 1942 bedroeg de maan
delijkse export van lederafval ca. 100 ton, van lijmvlees nog geen 20 ton. In 1943

1 Bespreking met H err Busack van de Reichsstelle op 29-9-43. (C.A.B. RH L-Duitse Begroting IX).
2 Circulaire R H L  d.d. 5-7-41 (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire R H L  m odel 522 d.d.
19-8-42. (C .A.B. RHL-circulaires). 4 Circulaire R H L m odel 331 d.d. 1-4-41 (C.A.B. RHL-
circulaires). 5 Brief Reichsstelle aan Gruppe Leder d.d. 22-9-41 (Archief Gewi 7-Kunstleder).
Maandverslag R H L Juli 1941 en stukken uit archief Gewi 8.
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was de export van chroomschaafsel gedaald to t een ton of dertig per maand, terwijl 
lederafval niet of nauwelijks meer geëxporteerd werd.1

In totaal komt men tot de volgende cijfers voor de export:
6000 ton lederafval
2500 ton huidafvallen (beide omgerekend op tonnen zoutgewicht).

Het gebruik binnenslands is niet te schatten, doch moet veel geringer geweest zijn. 
Voor een deel was dit gebruik ook bestemd voor Duitse orders.

Of door de export van huidafvallen het Nederlands belang ernstig geschaad is, 
vermag schrijver dezes niet te beoordelen. De lijmindustrie te Delft werkte voor het 
grootste deel met andere grondstoffen, zodat daar in elk geval geen catastrofale 
schade is ontstaan.

Welke gevolgen de export van lederafval medebracht werd reeds in § 1 beschreven.

1 Cijfers uit M aandverslagen R H L  en Jahresbericht Gruppe Leder 1940-1941.



HOOFDSTUK XVII

RUBBER, BUNA, HOUTEN ZOLEN EN HAKKEN

§ 1. RUBBER- EN BUNA-ZOOLMATERIAAL

Rubberzolen en -hakken hadden door hun lage prijs na de eerste wereldoorlog en 
vooral in de crisisjaren een grote plaats veroverd, zowel in de schoenindustrie als op de 
m arkt voor reparatiemateriaal. Het totale verbruik van rubberzoolmateriaal in de 
laatste jaren voor de oorlog werd op 1800 tori per jaar geschat, hetgeen zou neer
komen op een vierde a een vijfde van het verbruik aan zoolleder.

In de zomer van 1940 dreigde de voorziening met rubberzoolmateriaal reeds 
spoedig vast te lopen. Niet alleen werd de aanvoer van ruwe rubber onderbroken, 
maar ook haalden de Duitsers meer dan de helft der aanwezige rubbervoorraden weg. 
De vooruitzichten waren dus zeer ongunstig.

Bij een bespreking in Juli kon de directeur van het Rijksbureau voor Rubber 
nog slechts voor één maand handhaving der productie op een peil van 30 % voor de 
schoenindustrie en 100 % voor reparatiedoeleinden toezeggen. Daarna zou de pro
ductie in vrij snel tempo moeten afnemen,1 tenzij de Duitsers de Nederlandse industrie 
met buna zouden bevoorraden, zoals zij in principe hadden toegezegd. Hoewel van 
uitvoering dezer beloften voorlopig niets kwam,2 viel de productie van zolen en hakken 
aanvankelijk mee. De rubberindustrie wist zich nl. te behelpen met inlandse vervan
gingsmiddelen, t.w. geregenereerde rubber verkregen uit rubberafval en van Juli 
1941 af ook met ’stamikol’, een door de Staatsmijnen vervaardigd kunstrubber- 
product, dat allerminst ideaal was, maar toch bruikbaar bij gebrek aan beter. Het 
percentage in het zoolmateriaal verwerkte ruwe rubber daalde inmiddels van 10 % 
tot 3 %, tot 1 % en tenslotte to t 0,3 %, terwijl in de hakken tenslotte in het geheel 
geen ruwe rubber meer verwerkt werd. De qualiteit van het product leed hier uiter
aard aanzienlijk onder. Talrijke klachten bereikten het RHL. In samenwerking met 
het RBR werd getracht hierin verbetering te brengen, hetgeen in enkele gevallen, 
waarin onervarenheid of slordigheid bij de fabricage de oorzaak was geweest, ook 
wel gelukte. Het spreekt echter vanzelf, dat ook bij de meest zorgvuldige productie
methoden de qualiteit zeer sterk achteruit moest gaan.

Zo kwam men de jaren 1941 en 1942 door.
Na medio 1942 ging de omvang der productie voortdurend achteruit. Kolen- en 

grondstofgebrek bij de rubberindustrie waren hiervan de belangrijkste oorzaken. De 
qualiteit bleef zeer matig. Enkele cijfers zijn de volgende: 3

1 Verslag bespreking RH L-R BR  d.d. 10-7-40. (C.A.B. R H L  3018). 2 D e  Duitsers verklaarden 
zich alleen bereid tot levering van buna, als de voornaamste Nederlandse fabrieken een ’Kapi- 
talverflechtung' wilden aangaan met de Duitse rubberindustrie. D eze chantage wordt nader 
behandeld in het rapport Rubberindustrie en Bandenvoorziening 1939-1945. (M anuscript op het 
R.v.O .). 3 Cijfers ontleend aan maandrapporten R B R  en RHL.
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Zolen

Kwartaal: I II III
1941 . . . 165 202 178
1942 . . . 180 129 113

H akken

1941 . . . 195 264 186
1942 . . . 184 000 138 000 77 000

IV
162 ton; 

14 ton.

195 ton;
32 000 dozijn paar.

Inmiddels had het RHL de verdeling van het beschikbare materiaal op zich ge
nomen. Met ingang van 1 Januari 1942 werd deze van het RBR overgenomen.1 Het 
RBR had to t nu toe geen distributieregeling ingevoerd, doch alleen de aflevering 
beperkt. Het RHL ging nu het rubberzoolmateriaal op dezelfde wijze distribueren 
als het zoolleder. De lederhandel kreeg een maandelijkse rubbertoewijzing, vastge
steld op een percentage van zijn ledertoewijzing. Deze toewijzing kwam echter niet in 
mindering op de toegewezen hoeveelheid leder. Aanvankelijk werd de verhouding 
bepaald op 12 kg zoolplaat en 26 dozijn paar hakken per 100 kg leder, maar na 
protest van de Nederlandse Bond van Lederhandelaren werd dit stelsel reeds na een 
maand verfijnd. Het bleek nl., dat er tal van handelaren waren, die voorheen een grote 
omzet in rubber hadden en weinig of geen leder verhandelden. Deze werden door het 
uniforme toewijzingspercentage gedupeerd. De handel werd thans in tien klassen 
verdeeld met voor élke klasse een verschillend percentage. Voor de schoenfabrieken 
werd een soortgelijk stelsel gevolgd.

Van de in 1942 gedistribueerde hoeveelheid zoolmateriaal ging in totaal naar

de handel (voor reparatie) de schoenfabrieken

284 ton zoolplaat 165 ton zoolplaat
304 000 dozijn paar hakken 96 000 dozijn paar hakken.

Tezamen ongeveer 20 % van het totale verbruik aan zoolmateriaal. Het rubber- 
verbruik bleef echter buiten de ' Leder planung'.

Eind October werd de productie van stamikol-zoolplaat stopgezet. Duitsland had 
zich nl. bereid verklaard, buna te leveren. Bij de Reichsstelle fü r  die Lederwirtschaft 
ergerde men zich aan het feit, dat in Nederland geen bunazool werd verwerkt en bij
gevolg de gehele voorziening met zoolmateriaal in echt leder werd uitgevoerd. In 
Duitsland moest men reeds lang met bijna 50 % in buna genoegen nemen.

In het voorjaar van 1942 werd daarom het voorstel ter tafel gebracht, een ruil- 
transactie uit te voeren. Nederland zou zoolleder moeten leveren, waarvoor Duitsland 
buna zou terugzenden, dit om de bestaande verschillen te egaliseren. De ruilverhou
ding buna-leder zou 1-1,3 moeten bedragen.2 Hoewel dit verhoudingscijfer aan de

1 Brief R H L aan R B R  d.d. 42926 d.d. 24-10-41. Circulaire R B R  709 d.d. October 1941 (C.A.B. 
A.P. 973). Circulaire R H L m odel 445 d.d. 30-12-41. (C.A.B. RHL-circulaires). 2 O.a. verslag 
bespreking R H L -Gruppe Leder d.d. 25-5-42. (C.A.B. R H L 1338).
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hoge kant was, kon men weinig bezwaar maken tegen de ruiltransactie als zodanig. De 
qualiteit der bunazolen was nl. bepaald goed. Bovendien was de aandrang van Duitse 
zijde zeer sterk. De Reichsinnungsmeister des deutschen Schuhmacherhandwerks kwam 
zelfs persoonlijk naar Nederland om een cursus te geven in het gebruik van bunazool 
als reparatiemateriaal.1 Het gebruik op grote schaal gaf enige moeilijkheden. Aan
vankelijk werd nl. aangenomen dat bunazool alleen op de lijmpers verwerkt zou 
kunnen worden. Slechts 25 % der schoenmakers in de steden bezat zulk een apparaat, 
op het platteland was dit percentage nog geringer. Zoals in Hoofdstuk XVIII nog nader 
zal worden vermeld, reserveerde het RHL een gedeelte van zijn ijzercontingent voor 
de aanschaf van nieuwe lijmpersen. Uiteraard kon dit slechts op kleine schaal ge- 
geschieden. Naderhand bleek, dat de verwerking ook op andere wijze kon plaats 
hebben. Het gevolg was, dat de bunazoolplaat, die aanvankelijk noodgedwongen 
grotendeels naar de schoenindustrie gedirigeerd was, in een normaler verhouding 
tussen handel en industrie verdeeld kon worden.2

In het najaar van 1942 begon Duitsland inderdaad buna te leveren en tot de zomer 
van 1944 bestond ca. een vierde van het aan de reparateurs verstrekte zoolmateriaal 
uit buna, terwijl voor I A-schoeisel door de fabrikanten vrijwel evenveel bunazool 
als leder werd verwerkt. Het nieuwe product speelde dus een zeer belangrijke rol.

De benodigde Reinbuna werd uit Duitsland aangevoerd en in Nederlandse rubber
fabrieken verwerkt to t zoolplaat resp. -hakken.3 Deels geschiedde de import in ruil 
voor zoolleder of klompen, deels zonder tegenprestatie. De lederproductie in Neder
land was nl. zo aanzienlijk gedaald, dat de oorspronkelijk bedoelde ruiltransactie 
niet meer mogelijk was zonder met de verbruiksnormen van de Europaplanung in 
strijd te komen. Het zou te ver voeren, de talrijke ingewikkelde berekeningen omtrent 
de voortdurend wisselende leveringsafspraken na te gaan. Wel verdient vermelding, 
dat enige malen, o.a. in September 1943 en Januari 1944, grote vertragingen optra
den in de Duitse buna-export, vnl. door de Geallieerde bombardementen. De tekorten 
die hierdoor ontstonden, vormden een ernstige bedreiging voor de voorziening. Een 
ander tekort ontstond, doordat de rubberfabrieken op Duits voorschrift enige tijd 
met een te laag gehalte aan Reinbuna (12 %) moesten werken. Het product bleek 
onbruikbaar. Door conversie van buna- in ledertoewijzingen konden echter de ge
volgen voor een belangrijk deel worden opgevangen.4

1 Gegevens archief Gewi 7. D e  Reichsstelle fü r Kautschuk, die de buna ter beschikking moest 
stellen, eiste eerst uitvoerige gegevens omtrent de omvang der bevolking, de hoeveelheid beschik
baar leder etc. D e  beslissing viel echter in onderhandelingen met de Reichsstelle fü r die Leder
wirtschaft. 2 M aandverslag R H L Augustus 1943. Aanvankelijk m ocht de handel slechts afleveren 
aan schoenmakers, die over een lijmpers beschikten, terwijl deze schriftelijk moesten bevestigen 
de buna-zolen slechts op de lijmpers te zullen verwerken. (Circulaire R H L m odel 535 d.d. 3-11-42. 
C.A.B. RHL-circulaires). Buna-zoolmateriaal werd niet meer afzonderlijk gedistribueerd, doch  
was op lederchèques te verkrijgen. 3 D e geëiste 'Verflechtung' was inmiddels tot stand gekomen  
(zie ook  noot 2, blz. 285). 4 Verspreide gegevens archief en maandverslagen R H L (zie ook  
H oofdstuk XI). Ook wist het R H L Frl. Dr. Michel van de Reichsstelle f: Kautschuk te bewegen 
tot een extra-toewijzing van ca. 100 ton, toen de Gemeinschaft Schuhe zich weer eens van haar 
slechte zijde had laten kennen. (Verslag bespreking d.d. 31-3-44 in C.A.B. R H L 3026).



288 RUBBER, BUNA, HOUTEN ZOLEN EN HAKKEN

De cijfers over 1942-1944 bedroegen:1

Zoolplaat

Kwartaal: I II III IV
1942 . . . — — . — 77 ton;
1943 . . . ! 104 202 147 151 ton;
1944 . . . 381 371 ±  200 —  ton.

H akken

1943 . . . . 19 000 26 000 51 000 56 000 dozijn
1944 . . . . 52 000 30 000 ±  20 000 —  dozijn

De verdeling tussen handel (reparatie) en schoenindustrie was als volgt:

Handel Schoenindustrie

1943 . . . .  325 379 ton zoolmateriaal;
1944 . . . .  280 573 ton zoolmateriaal.

Men mag deze cijfers echter niet vergelijken met die van de rubberdistributie in
1942. De bunazolen vielen immers binnen de lederbegroting, de rubberzolen daar
buiten. In feite verminderde dus de beschikbare hoeveelheid zoolmateriaal.

Wel werd in 1943-1944 nog een zekere hoeveelheid hakken uit stamikol geprodu
ceerd, die buiten de begroting bleven. De moeilijkheden bij de productie waren 
echter bijzonder groot. Bij de rubberindustrie was gebrek aan electrische en andere 
energie, de stamikolproductie bij de Mijnen stagneerde door gebrek aan zwavel etc. 
Van het programma a 36 ton hakken per maand werd gewoonlijk slechts 8 a 10 ton 
gerealiseerd.'2 In de eerste maanden van 1944 trad verbetering in en werd het pro
gramma bijna vervuld. In 1943 kon daardoor slechts in enkele maanden een hakken- 
toewijzing worden gegeven, in 1944 regelmatig.1 In 1943-1944 werd ook pantofïelzool 
uit stamikol gemaakt. Een cijfer van 78 000 paar in vier maanden is het enige, dat 
hierover te vinden was.

§ 2. RUBBERSCHOEISEL

Ook het verbruik van rubberschoeisel was hoog vóór de oorlog. Een schatting, 
die vermoedelijk aan de lage kant is, geeft de volgende cijfers: 3

Tennis- en gymnastiekschoeisel . . .  1 000 000 paar per jaar
W a te r la a r z e n ..............................................  150 000 paar per jaar
K inderlaarsjes..............................................  850 000 paar per jaar
O v er sc h o e n e n ..............................................  750 000 paar per jaar

Reeds in 1940 moest de productie noodgedwongen omlaag, vooral bij de veel 
rubber eisende laarzen. De productie van overschoenen werd gestaakt. In Mei 1941 
bedroegen de maandcijfers nog:

1 Cijfers ontleend aan maandrapporten RBR en RHL. 2 Verspreide gegevens in Archief 
Gewi 9. 3 Verslag bespreking R H L -R B R  d.d. 10-7-40. (C .A.B. R H L 3018).
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Tennis- en gymnastiekschoenen . . . 150 000 paar
Kinderlaarsjes 20 000 paar

Het program voor de herfst van 1941 vermeldde echter nog slechts per m aand :1

Alleen voor de werklaarzen werd nog enige ruwe rubber ter beschikking gesteld, 
voor de andere producten moest men het met stamikol en regeneraat doen.

Theoretisch bleef gedurende de volgende jaren het productieprogram voor gym
nastiekschoenen ongeveer op dit niveau, soms zelfs nog iets hoger, de kinderlaarsjes 
moesten echter in 1942 afvallen. Ook werden dezelfde moeilijkheden ondervonden 
als bij de productie van zoolmateriaal, zij het in iets mindere mate. In 1943 bleef de 
productie dus regelmatig achter bij de programma’s, hetgeen ook in 1944 nog het 
geval was. In Mei 1944 moest de productie zelfs worden stilgelegd.2

Inmiddels werd na einde 1942 voor de productie van werklaarzen buna beschik
baar gesteld. Ten behoeve van vissers e.d. werden per maand ook 600 paar lieslaarzen 
geproduceerd.

Bij de productie van gymnastiekschoenen moest men zich echter tevreden blijven 
stellen met stamikol en regeneraat als grondstoffen, zodat de qualiteit niet zeer 
fraai was.

Voor rubberwerklaarzen werden door de plaatselijke distributiediensten speciale 
bons uitgegeven, die door hen, die ze voor hun beroep nodig hadden, konden worden 
aangevraagd.

De gymnastiekschoenen werden verdeeld in overleg met het Departement van 
Onderwijs, waarbij in de eerste plaats de belangen van de school- en verenigings- 
gymnastiek werden behartigd.2

Naast rubber speelde ook hout gedurende de oorlog een grote rol als materiaal 
voor zolen en hakken. Reeds in 1941 verschenen allerwege houten sandalen op de 
m arkt en vanaf 1942 was hout het materiaal geworden voor zolen en hakken aan 
bonloos of bon II-schoeisel, ja  zelfs werden vrij grote hoeveelheden lederen schoeisel 
met een houten loopvlak voorzien. Men onderscheidde daarbij stijve zolen en san
dalen uit één stuk, resp. buigzame, uit drie delen bestaande houten zolen, waarvan de 
delen door een binnenzool van leder of vezelleder op hun plaats werden gehouden. 
(Zie ook de Hoofdstukken X en XI.)

1 Brief Gruppe Leder aan R H L d.d. 8-10-41 (Archief Gewi 7-Kautschuk). 2 Verspreide gegevens 
uit maandverslagen R H L  en RBR . Brief R H L aan Dept. d.d. 28-4-44 nr 397903, met bijlage: 
verslag bespreking M inkIBevollm. RBR/Vertegenw. Reichsstelle fü r Kautschuk d.d. 31-3-44. 
(C.A.B. 22-2/2-30).

Werklaarzen . . 
Tennisschoenen  
Kinderlaarsjes .

6 000 paar 
40 000 paar 
44 000 paar
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Aanvankelijk was er voldoende hout om aan deze plotselinge behoefte te voor
zien. De animo to t fabricage van het nieuwe artikel was groot gezien de mogelijkheid 
van een vrij ruime verdienste. Ook werden in de eerste jaren nogal wat zolen en 
hakken uit België ingevoerd.

Toen deze invoer in de zomer van 1942 stagneerde, wilde het RHL Om geordende 
toestanden te handhaven en ook in verband met de klompenvoorziening (zie Hoofd
stuk XIII) productie en distributie van houten hakken en zolen onder contröle 
brengen.

Hiertoe werden eerst zolen, begin 1943 ook hakken tot distributiegoed verklaard.1
Tegelijkertijd werd de fabrikanten de verplichting opgelegd zich bij het RHL 

te laten inschrijven. Tenslotte werd bepaald, dat voor aflevering een vergunning van 
het RHL vereist was.2

Om dit alles controleerbaar te maken werd voorts bepaald, dat iedere afgeleverde 
zool met het inschrijvingsnummer van de fabrikant gestempeld moest worden.

Het RHL verstrekte nu uit een door Rijkshout toegewezen contingent houttoe- 
wijzingen aan de fabrikanten van zolen en hakken.

Voor 1943 werd 5000 m3 beukenhout toegewezen, waaruit het RHL de volgende 
hoeveelheden wilde laten fabriceren:
Kwartaal: I II III IV

Zolen/hakken voor werkschoenen .
H a k k en ........................................................
Halve z o le n ..............................................
Overig schoeisel (sandalen etc.) . .

. 24 000 
456 000

24 000 
500 000 
300 000 
534 000

24 000 
556 000 
300 000 
267 000

24 000 
556 000

paar;
paar;
paar;
paar.

Wegens gebrek aan beukenhout (uiteindelijk kwam slechts ca. 3600 m3 ter be
schikking) moest echter het werkschoenprogramma en een deel der hakken afvallen.

Ook uit andere houtsoorten, zoals iepen-, wilgen- en populierenhout, die slechts 
weinig minder geschikt waren dan beukenhout, werden hakken en sandalen gepro
duceerd. De totale productie kwam daardoor nog veel hoger te liggen. Slechts enkele 
cijfers staan ter beschikking, ook deze zijn wellicht echter nog te laag. Het zijn de 
volgende: 3
Ie kwartaal 1943 . . . .  1 187 000 paar hakken;

He kwartaal 1943 . . . .  1 825000  paar hakken;
Ie kwartaal 1944 . . . .  1 144 000 paar hakken;

He kwartaal 1944 . . . .  298 000 paar hakken.

1 H outen zolen tegelijk met klompen bij beschikking nr 26719 N G  d.d. 1-6-42. {Ned. Stcrt. d.d. 
1-6-42 nr 103). H outen hakken bij beschikking nr 631 N G  d.d. 3-3-43 {Ned. Stcrt. d.d. 4-3-43 
nr 44). Het plan om  houten zolen te distribueren dateerde reeds van enige maanden terug, toen  
de M ilitarbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich  de stopzetting van de invoer had aan- 
gekondigd. D oor juridische moeilijkheden bij het vinden van de juiste definities voor wijziging 
van de hout- en lederbeschikking geschiedde de afkondiging pas zes maanden later. (Brief R H L  
aan Dept. d.d. 21-9-42 in C.A.B. A  10/1-4). 2 Intrekking dispensaties bij mededeling van het 
Dept. in de Ned. Stcrt. d.d. 1-6-42 resp. 4-3-43. Afleveringsvergunning verplicht gesteld bij circu
laire R H L  m odel 650 d.d. 30-9-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 Gegevens uit R. Michel: H et 
R H L 1939-1947, deel III, p. 111.
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Uit deze weinige cijfers blijkt echter reeds duidelijk, welke een enorme betekenis 
de houten zolen en hakken hadden verkregen. De productie van lederen schoenen 
bedroeg immers in de laatste oorlogsjaren ca. 1 000 000 paar per kwartaal en van een 
zeer groot deel der geproduceerde hakken mag men aannemen dat zij voor productie 
van bonloos of bon-II schoeisel gebruikt werden. Vrij grote hoeveelheden werden 
gebruikt voor de reparatie van lederen schoeisel. Enkele bedrijven richtten zich zelfs 
speciaal in voor het onderlijmen van houten zolen. Verzoling van schoeisel, dat oor
spronkelijk reeds met een houten zool was gemaakt, kwam weinig voor. Het boven
werk was gewoonlijk eerder ter ziele.



HOOFDSTUK XVIII

§ 1. ALGEMENE INLEIDING

De hulpstoffen en fournituren, die bij de leder- en schoenindustrie gebruikt 
worden, zijn zo groot in aantal dat alleen een enigszins volledige lijst reeds enige 
pagina’s zou vullen. Allerlei soorten oplosmiddelen, oliën en vetten, verzwarings- 
middelen, voering- en vulstoffen, garens, veters, inlegzoolmateriaal, ijzeren fourni
turen, penhout etc. behoren, al is vaak het verbruik in kilogrammen gering, to t de 
essentialia voor deze industrieën.

Binnen het bestek van deze studie is het onmogelijk en trouwens ook onwenselijk, 
een gedetailleerd overzicht te geven van het verbruik van al deze hulpmiddelen en van de 
moeilijkheden, die de schaarste in de oorlogsjaren veroorzaakte. Ook zal het niet 
mogelijk zijn de talloze besprekingen weer te geven, die door het RHL en de bedrijfs
organisaties met andere Rijksbureaux en hun Bevollmachtigten gevoerd moesten 
worden om een draaglijke voorziening te waarborgen en een practische distributie
regeling te vinden. In de volgende paragrafen vindt men daarom voor enkele cate
gorieën slechts de globale cijfers, en een aanduiding van de voornaamste moeilijk
heden. Het gaat ons tenslotte om leder en schoenen, niet om de textiel- of de ijzervoor- 
ziening in het algemeen.

De functie van het RHL t.a.v. deze hulpstoffen was ook een geheel andere dan 
t.a.v. leder of schoenen. Het kwam alleen in actie als op een of ander punt schaarste 
dreigde en bijv. uit de schoenindustrie klachten werden gehoord over gebrek aan een 
bepaalde hulpstof. Het was dan de taak van het RHL, het betrokken Rijksbureau 
aan het bestaan van de leder- of schoenindustrie te herinneren en in het belang van 
deze industrie een contingent los te krijgen, dat dan gewoonlijk ook door het RHL 
verdeeld werd. Soms was de hulp van de Gruppe Leder of de Bevollmachtigte nodig 
om een ander Rijksbureau of deszelfs onwillige Referent onder druk te zetten.

§ 2. HULPSTOFFEN VOOR DE LEDERINDUSTRIE

Hieronder vallen in de eerste plaats verschillende oliën en vetten, voorts chemi
caliën als borax, kluitkalk, soda, zwavelnatrium, tenslotte verzwaringsmiddelen, bijv. 
bitterzout. In het algemeen ressorteerde de distributie van deze producten hetzij 
onder de Afdeling Margarine, Vetten en Oliën van de Nederlandse Zuivelcentrale 
(later van het Bedrijfschap voor Zuivel), hetzij onder het Rijksbureau voor Chemi
sche Producten. Beide bureaux hielden de toewijzing van aan distributie onderhevige 
producten aan zich, doch reeds vanaf de zomer van 1940 werd het RHL als advies
gever ingeschakeld.

Door de grote schaarste aan vetten en oliën, zowel van dierlijke als van plant
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aardige oorsprong, ging de Nederlandse Zuivelcentrale reeds spoedig na Mei 1940 
tot een zeer stringente distributieregeling over.1) Het RHL voerde van zijn kant een 
normerend voorschrift voor het olie- en vetgebruik bij het looiproces in, zodat het 
mogelijk werd, aan de hand van de inwerkingsvergunningen de aanvragen der 
looierijen om aankoopvergunning voor oliën en vetten nauwkeurig te beoordelen. 
Bij de toenemende schaarste bleek het nodig deze normen enige malen te veranderen, 
terwijl begin 1943 ook hier een letterlijke aanpassing aan de Duitse normen moest 
plaats hebben.2

Voor enkele soorten volgen hier de getallen:

Vache-zoolleder 
(per 100 kg leder)

Grauw overleder

Boxcalf

tot Juli 1941 
3 kg

50 kg per 1000 v.vt.

tot October 1941
1 kg (waarvan 25 % 
minerale olie)

50 kg per 1000 v.vt.

3,5 kg per 1000 v.vt. 2,5 kg per 1000 v.vt.

tot December 1942
2 kg

20 kg per 100 kg leder

3,5 kg per 1000 v.vt.

Vache-zoolleder 
(per 100 kg leder)

Grauw overleder

Boxcalf

tot April 1943
2 kg (waarvan 65%  
vervangings-prod.)

20 kg per 100 kg leder 
(max. 50% plant, o f  
dierl.)

na April 1943
2 kg (waarvan max. 
50% plant, o f  dierl.)

28 kg per 100 kg leder 
(max. 50% plant, o f  
dierl.)

3,5 kg per 1000 v.vt. 7 kg per 100 kg leder 
(10% mineraal, 45% pl. (max. 40% plant, o f
o f  dierl., 45%  verv.- dierl., minimaal 60%
prod.) verv.- prod.)

Zoals men ziet, begonnen in de zomer van 1941 ernstige beperkingen, terwijl in de 
latere oorlogsjaren de voorschriften meer gedetailleerd werden en met name voor de 
verhoudingen, waarin plantaardige of dierlijke dan wel minerale oliën en vervangings- 
producten dienden te worden gebruikt, regels werden gegeven.3

Door gebrek aan natuurlijke oliën was men nl. steeds meer gedwongen over te 
gaan to t het gebruiken van vervangingsproducten, meest van Duitse oorsprong, zoals 
Derminolöl en -licker, Emulgierwachs etc.

In het algemeen gaf dank zij de goede medewerking en de handigheid van de 
ambtenaren van het Bedrijfschap de voorziening geen grote moeilijkheden, al waren 
wel eens uitgebreide correspondenties nodig, vooral als de Reichsstelle fü r  Chemie in 
Berlijn! de juiste verbruiks- en voorraadcijfers wilde weten, alvorens haar fiat op een

1 Eerste voorraadopgaaf gevraagd op 11-6-40 (Circulaire R H L m odel 155). N a  22-2-41 zelfs 
wekelijkse voorraadopgave aan de Ned. Zuivel Centrale (Circulaire R H L m odel 309). D e  aan
vragen om  toewijzing der fabrikanten werden door de N .Z .C . om  advies aan het R H L gezonden.
2 D e preciese data der veranderingen zijn: Juli 1941 (M aandverslag R H L Augustus 1941), 
October 1941 (Circulaire R H L m odel 418 d.d. 6-10-41), Decem ber 1942 (idem m odel 551 d.d.
12-12-42) en 1-4-43 (idem m odel 575 d.d. 31-3-43. (C.A.B. RHL-circulaires). 3 In Mei 1942 werd 
reeds het gebruik van tenminste 10%, voor enkele soorten zelfs 20%, minerale olie verplicht gesteld.
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toewijzing te geven. In de latere jaren gingen nl. de Duitsers zich steeds meer met deze 
dingen bemoeien en moest het contingent voor een bepaald Kriegshalbjahr steeds via 
de Bevollmachtigte bij de Duitse Referent fü r  Fette und Oele worden aangevraagd.1 
Deze respecteerde uiteraard het met Berlijn overeengekomen en volgens Duitse 
normen opgestelde behoefteschema.

Enkele cijfers zijn: van Januari tot Juli 1941 bedroeg het totale verbruik 514 ton, 
waarvan 10 % plantaardige vetten en oliën, de rest was van dierlijke herkomst. Over 
dezelfde periode in 1942 bedroeg het verbruik ca. 400 ton, terwijl in het 8e resp. 9e 
Kriegshalbjahr nog slechts een verbruik van 198 ton resp. 110 ton werd geraamd. De 
verhouding van plantaardige en dierlijke tot minerale en vervangingsproducten, was 
in deze periode ca. 1 : 1 geworden.2

Voor verschillende chemicaliën, zoals kalk, etc. zijn nimmer stringente distribu
tiebepalingen tot stand gekomen. Voor andere, zoals borax, aceton en spiritus daaren
tegen wel. Het is daarom moeilijk een algemene lijn te trekken voor de diverse che
mische producten, die bij de looierij te pas komen. Ook hier kan echter worden 
opgemerkt, dat grote moeilijkheden zijn uitgebleven. In het algemeen zag het Rijks
bureau voor Chemische Producten kans, voldoende toewijzingen te geven. Voor ver
schillende producten moest men op surrogaten overgaan, enkele mochten in ’t geheel 
niet meer gebruikt worden, zoals glucose als verzwaringsmiddel, dat voor de voedsel
voorziening gereserveerd moest blijven.3

§ 3. TEXTIEL EN PAPIER

Ten aanzien van de distributie van garens en weefsels voor de schoenindustrie be
stond een geheel andere situatie dan bij de voorziening met vetten en oliën. Het RHL 
trad hier nl. als contingenthouder op en verdeelde zelf de van de verschillende textiel- 
bureaux verkregen toewijzingen.4 Tot 1944 toe konden deze vrij ruim zijn. De schoen
fabrieken kregen overeenkomstig het algemene niveau der bedrijvigheid een toewij
zing van 60 % van het verbruik in de basisjaren 1937-1939, later een soortgelijke toe
wijzing gebaseerd op hun bewerkingsvergunningen, de lederhandelaren -  ter door
levering aan de schoenherstellers -  75 % van hun omzet in deze jaren. De toewijzin
gen aan de handel geschiedden in het algemeen per kwartaal, bestellingen konden

1 Verspreide gegevens archief D. Bevollmachtigte  RHL. 2 Cijfers uit maandverslagen RH L  
Augustus 1941 en Mei 1942, voorts uit C.A.B. RHL-docum entatie map 41 en Archief D. Be
vollm. RHL. 3 Circulaire R H L model 328 d.d. 31-3-41 (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Voor 
voeringstoffen werd in  October 1940 een overeenkomst getroffen met de Sectie Confectie. Het 
RH L enquêteerde de voorraden (vanaf Juni 1941 maandelijks) en verstrekte uit zijn contingent 
aankoopvergunningen aan de leveranciers. (Circulaires R H L model 246 d.d. 24-10-40, 259 d.d. 
25-11-40, 268 d.d. 4-1-41, 275 d.d. 14-1-41 en 317 d.d. 20-3-41).
M et het Rijkstextielbureau werd begin 1941 voor garens een soortgelijke regeling getroffen, 
evenals voor overstoffen voor pantoffels etc. (Circulaires RH L model 294 d.d. 11-2-41, 319 d.d. 
20-3-41, 362 en 363 d.d. 26-5-41). Voor fournituren-invoer werd het RH L begin 1942 na moeizame 
onderhandelingen gemachtigd door het Rijksbureau Distex (Circulaire R H L model 315 d.d.
20-3-41 C.A.B. RHL-circulaires).
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onmiddellijk bij de leveranciers worden geplaatst, die aan het RHL een afleverings
vergunning dienden te vragen.

Het RHL onderhandelde periodiek met de textielbureaux over in nieuwe perioden 
te produceren hoeveelheden schoenen-textiel, waarbij men gewoonlijk zonder veel 
moeite tot overeenstemming kwam over de hoofdzaken. Ook de textielfabrikanten 
toonden zich gewoonlijk zeer behulpzaam bij het aanmaken van voor de schoen
industrie geschikte partijen. Pas in 1944 ontstonden er door de exorbitante export- 
eisen der Duitsers ernstige moeilijkheden, die echter reeds uitvoerig werden beschre
ven in Hoofdstuk XII.

Van enkele producten vermeerderde aanvankelijk zelfs het verbruik. In 1941 werd 
bijv. meer tussenvoering gebruikt dan gewoonlijk wegens de dunne qualiteiten over
leder die men moest verwerken.1 Ook in zomer- en bon-II schoeisel werd allerlei 
textiel-overstof verwerkt. In 1942 moest men echter voor dit doel grotendeels over
gaan op papierweefsel.

Medio 1942 was ook geen katoen meer beschikbaar voor de productie van 
schoenvoering. Men moest nu overgaan op kunstzijde als grondstof, die echter voor
lopig in ruim voldoende mate ter beschikking stond. Voorlopig werden deze surro
gaten nog alleen voor pantoffels en bon-II schoenen gebruikt, terwijl de aanwezige 
voorraden katoen door het RHL voor bon-I schoenen werden gereserveerd, later 
bleek dit echter niet vol te houden.2 Voor neuzenlinnen moest men enige maanden 
later deels papierweefsel als vervangingsmateriaal gaan gebruiken, terwijl ook diverse 
andere weefsels werden gebruikt.3 Voor bonloos schoeisel moest men eveneens 
papierweefsel als overstof gaan nemen.

In de zomer van 1943 trad ook een tekort aan stikgarens op. Door gebrek aan 
katoen zagen de fabrikanten geen kans meer een bruikbaar garen samen te stellen. 
Kunstzijde bleek nl. volmaakt ongeschikt door de veelvuldig optredende breuken. 
Door overgang op linnengarens werd getracht een uitweg te vinden. Quantitatief 
was dit middel echter onvoldoende. Doordat deze ontwikkeling samenviel met de 
sterk verhoogde Duitse export-eisen, begon in de herfst van 1943 een aanzienlijke 
textielnood in de schoenindustrie te ontstaan, garens, voering en overstoffen gingen 
alle drie in steeds sterker mate ontbreken en de schoenfabrikanten moesten proberen 
door lenen van de voorraad voor verlagerte orders en door het opmaken van in
courante en stille voorraden van allerlei soort de gaten te stoppen. Ook herdistributie 
van de voorraden der gesloten bedrijven bleek een onvoldoende hulpmiddel, zodat in 
de zomer van 1944 van een noodtoestand kon worden gesproken, die de productie 
begon te beïnvloeden. De productie kwam echter door andere oorzaken tot stilstand, 
voor de ergste gevolgen intraden.

De verbruikscijfers, die schrijver dezes ter beschikking stonden, waren slechts 
zeer onvolledig. Er volgen hier enkele over 1941-1942.

1 Maandverslag R H L September 1941. 2 Maandverslagen R H L M ei en Juni 1942, Maart en 
Augustus 1943. 3 M aandverslagen R H L Februari-M aart 1943.
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Juli-D ec. 1941 Jan.-Juli 1942 Juli-D ec. 1942
Katoenen schoenvoering . . . 309 272 254 695 271 074 (m 2)
M olton schoenvoering . . . . 103 874 34 875 56 604 (m 2)
Kunstzijden schoenvoering . . 18 384 11 036 24 180 (m 2)
Tussen v o e r in g ................................ 63 938 28 540 61 872 (m 2)
I n le g z o le n s to f................................ 40 073 30 410 32 059 (m 2)
N e u z e n lin n e n ................................ 31 506 17 068 23 627
Linnen g a r e n s................................ 10013 8 052 8 170 (kg)
Katoenen en kunstz. garens . . . 104 503 600 73 138 200 79 984 100 (yards)
K am eelh aar-overstof................... 83 551 58 510 75 390 (m 2)
Peau de pêche-overstof . . . . 36 915 10 781 5 974 (m 2)
F lu w eel-oversto f............................ 8 570 2 385 2 285 (m2)

In totaal een 4 a 600 ton per halfjaar. Ook in 1943-1944 lag de behoefte nog op
dit niveau, hoewel zij gedeeltelijk niet werd bevredigd.1

De voorziening met veters werd in 1942 afzonderlijk geregeld. De totale productie, 
voor het 2e halfjaar van 1942 geschat op 15 000 000 paar, werd in drie delen verdeeld. 
Vijf millioen paar werden gereserveerd voor de schoenfabrikanten, ten behoeve van 
nieuw schoeisel. De rest werd verdeeld tussen het RHL en het Rijksbureau Distex, 
die de veters resp. onder de lederhandel en de textielhandel distribueerden in de ver
houding 1 : l .1

Het RHL liet de bevoorrading der schoenfabrieken lopen via een vijftal ’super- 
grossiers’, bij de verkoop aan de handel werden vroegere importeurs als grossier 
ingeschakeld. Deze regeling kwam een jaar later tot een eind, toen het Rijksbureau 
Distex besliste, dat veters voortaan voor het publiek slechts tegen inlevering van 
textielpunten verkrijgbaar zouden zijn. De toewijzing aan de lederhandel moest 
daardoor stopgezet worden. Alleen de schoenfabrikanten ontvingen nog veters via 
het RHL.2 Ook hier trad in 1943 grote schaarste op.

§ 3. IJZER EN STAAL

Pas in 1941 begon in de lederbranche een zekere schaarste aan ijzer en staal op te 
treden. De importeurs van fournituren etc. ondervonden steeds meer moeilijkheden 
bij hun pogingen zich in Duitsland te dekken en ook in het binnenland werd het 
moeilijk bestellingen te plaatsen en van het Rijksbureau voor IJzer en Staal z.g. 
’Bewijzen van Overdracht’ los te krijgen.3 Onder deze omstandigheden zocht het 
RHL in de zomer van 1941 voor het eerst contact met het Rijksbureau voor IJzer 
en Staal. Voorlopig werd alleen voor kleine ijzeren fournituren, dus spijkers, tacks, 
nagels etc. een contingent walsproducten van 125 ton verzocht. Het RIJS wees 15 
ton toe. Begrijpelijkerwijs was men bij het RHL nogal ontstemd.

Na verschillende besprekingen werd nog 50 ton verkregen, terwijl de totale be

1 Cijfers R. Michel, H et RH L 1939-1947, Deel II, p. 107. 2 Gegevens uit C.A.B. RH L-docu
mentatie map 66. Voorts circulaires RH L model 525 d.d. 21-8-42 en 531 d.d. 22-9-42. 3 ’Bewijs 
van Overdracht’ heetten de aankoopvergunningen, die door het Rijksbureau voor IJzer en 
Staal werden uitgegeven.
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hoefte aan walsproducten per jaar door het RHL werd becijferd op 1240 ton, t.w. 
600 ton voor de schoenindustrie en 640 ton voor de reparateurs. Het valt te begrijpen, 
dat het RHL alles deed om het RIJS onder druk te zetten. Slechts langzamerhand 
had men succes en kwam een betere samenwerking to t stand. De contingenten moes
ten nu ook dienen om andere ijzer-behoeften dan die aan schoenfournituren te dek
ken. In het 4e kwartaal werd 270 ton verkregen (aanvraag 480 t.), in het le  kwartaal 
van 1942 echter slechts 185 ton. De distributie der contingenten had voorlopig zo 
plaats gevonden, dat het RHL het RIJS adviseerde omtrent de uit te geven Bewijzen 
van Overdracht.

Vanaf het 2e kwartaal 1942 werd de distributie echter geheel gedelegeerd aan het 
RHL, dat dus voortaan zelf de ter beschikking gestelde contingenten kon verdelen. Als 
voorbeeld van deze verdeling volgt hier het geprojecteerde schema voor het oorspron
kelijk 630 ton bedragende contingent voor het 3e kwartaal 1942:1

Fournituren schoenindustrie . . . . 100 t. Onderhoud m a c h in e s ............................
Fournituren rep a ra tie ....................... . 242 t. Reparaties g e b o u w e n ............................
Fournituren lederwarenindustrie . . 75 t. Technische in sta lla ties............................
Fournituren zadelmakers . . . . . 10 t. T ran sp ortm id d elen ................................
Fournituren kofferindustrie . . . . 25 t. V eilig h e id sin sta lla ties ............................
G er ee d sch a p p en ................................ 5 t. Verpakking...................................................
Machines boven 100 k g ................... . 25 t. D iv ersen ........................................................
M achines onder 100 k g .................. . 40 t.

De moeilijkheden bij de ijzervoorziening namen inmiddels voortdurend toe. 
De door het RHL berekende behoefte en de in feite door het RIJS toegewezen 

contingenten waren in de volgende kwartalen:

R H L  berekend RIJS toewijzing
II 1942. . . . 720 t. 500 t.
III 1942. . . . 414 t. 252 t.
IV 1942. . . . 1000 t. 150 t.
I 1943. . . . 400 t. 200 t.
II 1943. . ? ?
III 1943. . ! . 800 t. 245 t.
IV 1943. . ? 190 t.
I 1944. . ? 200 t.
II 1944. . ? 190 t.
III 1944. . ? 100 t.

Zelfs als men aanneemt, dat de berekeningen van het RHL aan de ruime kant 
waren (natuurlijk waren ze dat), dan is er nog alle reden voor de conclusie, dat er 
aanzienlijke tekorten moesten optreden, die natuurlijk in de eerste plaats op de toe
wijzingen voor onderhoudswerk, lederwaren etc. werden afgewenteld.

De moeilijkheden ontstonden echter niet alleen door te kleine ijzertoewijzingen. 
Het was vaak ook moeilijk de juiste producten ter beschikking te krijgen, ook in 
gevallen, waarin een Bewijs van Overdracht ter beschikking stond. Verschillende

1 Gegevens ontleend aan M aandverslagen RHL.
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soorten fournituren waren voorheen niet of in onvoldoende mate hier te lande ge
produceerd, zodat er tekorten ontstonden, nu de import uit België en Luxemburg 
bijna onmogelijk was en die uit Duitsland op zijn minst moeilijk.

Het RHL pleegde overleg met het Centraal Instituut voor Industrialisatie over 
de mogelijkheid van productie binnen de grenzen. In verschillende gevallen werd 
daarmee succes bereikt, doordat fabrikanten zich bereid verklaarden mede te wer
ken.1 Ook door invoer uit Duitsland werd getracht de tekorten te dekken. De Duitse 
exportcontingenten lieten echter slechts weinig ruimte voor belangrijke transacties 
en medio 1942 bedroegen de levertermijnen reeds drie tot twaalf maanden! De 
Gruppe Leder verleende bemiddeling en door haar interventie werd het mogelijk 
enkele orders te plaatsen,2 een mogelijkheid, die echter in de latere oorlogsjaren 
vrijwel geheel wegviel. In 1943-1944 werden van het RIJS nog enkele extra-toewijzin- 
gen, voornamelijk uit geblokkeerde voorraden, verkregen om de ergste gaten te 
stoppen. Veel had dit echter niet te betekenen.

De ijzervoorziening kwam onder extra zware druk te staan, toen in verband met 
de invoer van buna-zoolmateriaal zoveel mogelijk schoenmakers zich een lijmpers 
moesten aanschaffen. Het was zeer moeilijk hiervoor voldoende ijzer beschikbaar 
te krijgen. In het le kwartaal van 1943 werd 25 ton gereserveerd.1

Ondanks deze talrijke moeilijkheden, veroorzaakt door de ijzerschaarste voor 
civiele doeleinden, hebben schoenfabrieken en reparateurs zich tot September 1944 
er aardig doorheen geslagen. Gevallen, waarin men wegens ijzergebrek niet voort 
kon werken, schijnen althans nauwelijks te zijn voorgekomen. Stille voorraden zullen 
wel bij velen uitkomst hebben gegeven.

Een afzonderlijke regeling is nog getroffen voor de distributie van tacks en rivets, 
een artikel dat voor elke schoenmaker onmisbaar is. De verdeling van het beschik
bare contingent werd door het RHL gedelegeerd aan het secretariaat van de Ned. 
Bond van Lederhandelaren, dat het beschikbare ijzer over de handel verdeelde naar 
rato van de lederomzetten. In Februari 1943 werd besloten, dat voortaan maande
lijks een vaste hoeveelheid tacks en rivets zou worden toegewezen per kg toegewezen 
leder. Deze hoeveelheid werd gepubliceerd, zodat de schoenmakers voortaan konden 
controleren of zij aan hun trekken kwamen. Wantrouwen kon hiermee worden weg
genomen. Aanvankelijk ontving de lederhandel zelf Bewijzen van Overdracht,3 in de 
zomer van 1943 werd een andere regeling getroffen, aangepast aan het nieuwe toe- 
wijzingsstelsel,4 dat daardoor een wettelijke basis kreeg.5 Alleen aan grossiers (’super- 
grossiers’) werden thans nog Bewijzen van Overdracht verstrekt en wel voorzover zij 
meer dan 1 ton ijzer per maand omzetten. Het RHL zag zich wel genoodzaakt deze 
laatste beperking in te voeren, daar de Duitse Fa. Otte in ’s-Hertogenbosch (zie

1 Ontleend aan R. Michel, H et R H L 1940-1943, en maandverslagen RHL. 2 Brief Gruppe
Leder aan de Prüfungsstelle Werkstoffverfeinerung d.d. 1-8-42. (Archief Gewi 7- Hilfsstoffe).
3 Ontleend aan R. Michel, H et RH L 1940-1943. 4 Brief-circulaire RH L nr 272581 d.d. 15-2-43.
(C.A.B. RHL-circulaires). 6 Brief RH L aan Dept. nr 306239 d.d. 25-5-43. (C.A.B. dossier
22-2/2-30). Mededeling nr 31687 N G  d.d. 5-7-43 in de Ned. Stcrt. nr 127. Circulaire RHL
m odel 640 d.d. 20-8-43. (C.A.B. RHL-circulaires).
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Hoofdstuk XVII) dusdanig door de Gruppe Leder bevoordeeld werd, dat het grote 
moeite kostte de Nederlandse handel ingeschakeld te houden. Otte wist gewoonlijk 
eerder dan het RHL hoe groot bijv. een importcontingent zou worden en op aan
wijzing van de Gruppe Leder kreeg hij soms wel een vierde van een heel kwartaal- 
contingent toegewezen, ’omdat hij in staat was onmiddellijk te leveren.’ Wilde het 
RHL kans hebben om ook Nederlanders ingeschakeld te houden, dan moest men 
met een zeer klein aantal komen, gezien de bekende voorliefde der Duitsers voor 
kleine aantallen grossiers en inkopers.

De toewijzing aan tacks en rivets bedroeg in 1943-1944 gewoonlijk 1/7 kg per kg 
leder, in sommige maanden kon echter geen toewijzing gegeven worden.1

§ 4. DIVERSEN

Van de overige hulpstoffen, waarmede het RHL zich heeft bezig gehouden, ver
dienen nog enkele vermelding.

Zo bijv. leerbord, een voor de schoenindustrie onmisbare grondstof, noodzakelijk 
voor de productie van contreforts, tussenzolen en cambereurs. Ook dit product 
werd vóór de oorlog in belangrijke mate ingevoerd, zodat tijdens de bezetting schaars
te dreigde. Het heeft het RHL veel moeite gekost in Nederland een behoorlijke pro
ductie op gang te houden. Er waren slechts twee firma’s, die dit product konden 
maken. Een daarvan werd voortdurend met sluiting bedreigd en na twee jaar van 
voortdurend wisselende kansen ook werkelijk gesloten. Ook dreigden meermalen 
kolentekort en fabricage-verbod. In samenwerking met het Rijksbureau voor Papier 
werd to t het einde van de oorlog een behoorlijke voorziening van 40 tot 50 ton 
per maand gehandhaafd, die vanaf 1942 door het RHL onder de schoenfabrieken 
werd gedistribueerd. Toen in 1944 de productie daalde, werd vooreen gedeelte der 
behoefte een niet bijster geschikt surrogaat-product, ’kraton-puur’ geheten, gebruikt.2

Ook van verschillende chemische producten werden door het RHL contingenten 
verdeeld onder de schoen- en klompenindustrie.

De voornaamste plaats werd wel door aceton ingenomen. Aanvankelijk bedroeg 
het contingent ca. 10 ton per maand, in 1944 was dit echter gedaald to t 3 a 4 ton, 
een aanvulling werd echter verstrekt in de vorm van methylacetaat, waarvan maande
lijks eveneens ca. 3 ton ter beschikking kwam. Het grootste deel van deze hoeveel
heden werd toegewezen aan chemische fabrieken ten behoeve van de fabricage van 
lijm voor de schoenindustrie, ook de kunstlederfabricage kreeg een kleine toewijzing.2

Tenslotte kunnen genoemd worden: touw, biezen, teen, lijm voor klompen- 
reparatie etc. De details van dit alles zullen wij echter de lezer besparen.3

1 Ontleend aan R . M ichel, H et RH L 1940-1943. 2 Gegevens grotendeels ontleend aan R. 
M ichel, H et R H L 1940-1943  en maandverslagen RH L. 3 Een aantal gegevens uit het H oofd
stuk is ontleend aan mededelingen van J. van Daalen, voorm alig hoofd  van de Afd. Hulpstoffen 
van het R H L  en G. Plaat, secretaris van de N ed. Bond van Lederhandelaren aan de schrijver.



HOOFDSTUK XIX

TOEW IJZINGEN VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN

§ 1. DE VERZORGING DER NEDERLANDSE ARBEIDERS IN DUITSLAND

Toen in de zomer van 1940 de eerste tienduizenden arbeiders naar Duitsland trok
ken, trachtten deze zich vóór hun vertrek van stevig schoeisel te voorzien. De distri
butiediensten kwamen hen hierbij zoveel mogelijk tegemoet, hetgeen bij de betrekke
lijke overvloed die nog heerste, mogelijk was. Het was ook noodzakelijk, want in 
Duitsland waren in het algemeen nog geen maatregelen getroffen om de buitenlandse 
arbeiders behoorlijk in de kleren te houden. Men verwachtte, dat daarvoor van het 
land van herkomst uit zou worden gezorgd. Dit gaf grote moeilijkheden. Zo zagen 
de Nederlandse arbeiders vaak geen kans hun schoenen in Duitsland gerepareerd te 
krijgen, zij kwamen dan bij hun eerste verlof met voorgoed bedorven schoenen terug. 
Deze verspilling werd in Nederland geconstateerd. M aar ook in Duitsland ontstond 
onbehagen, waarschijnlijk doordat de Duitse autoriteiten merkten, dat vele arbeiders 
op deze wijze niet behoorlijk gekleed en geschoeid bleven, hetgeen natuurlijk de presta
ties ongunstig beïnvloedde. Men stelde er daarom in Berlijn prijs op de buitenlanders 
beter te verzorgen. Hun aantal was trouwens in 1941 nog beperkt. In September van 
dat jaar schreef de Reichsstelle aan de Gruppe Leder, dat de Nederlandse en Belgi
sche arbeiders in Duitsland voortaan naar de in Duitsland geldende normen ter 
plaatse zouden worden voorzien met schoenen en reparatiezolen. De Landeswirt- 
schaftsamter (te vergelijken met het Centraal Distributie Kantoor) waren hierover 
zelfs reeds aangeschreven.1 De uitreiking van bons aan vertrekkenden bleef echter 
voorlopig zoveel mogelijk gehandhaafd op verzoek van de Gruppe Leder.

Bij de halfjaarlijkse onderhandelingen van November 1941 werd een en ander 
definitief afgesproken. Von Savigny deelde voorts mede, dat het in Duitsland voor 
dit doel benodigde leder uit Nederland zou moeten komen. Rekenende met 110 000 
arbeiders en 1 paar schoenen plus 3 verzolingen per jaar kwam men op een leverings
verplichting van 50 ton leder per kwartaal.2 Gedurende enige Kriegshalbjahre prijkte 
deze post op de lederbegroting. Later, toen het aantal Nederlanders in Duitsland 
weer sterk begon te groeien, werd geen afzonderlijke post meer opgenomen, maar 
werd aangenomen, dat de benodigde hoeveelheid in de zoolleder-export was ver
disconteerd.

1 Brief Reichsstelle  aan Gruppe Leder en Referat Leder beim M ilitarbefehlshaber in Belgiën und 
Nordfrankreich d.d. 16-9-41. (Archief Gewi 7-Schuhe). 2 Brief Gruppe Leder aan Reichsstelle 
d.d. 5-11-41 (Archief Gewi 7-Schuhe). Brief R H L aan Dept. d.d. 13-10-41 nr 129239, antwoord, 
tevens toestemming tot export van het benodigde leder d.d. 27-10-41 nr 54457 N G  (C.A.B. 
A  10/1-4).
Het R H L stelde -  terecht vertrouwde men de zaak al direct niet -  aan het Dept. van Sociale 
Zaken voor de ledervoorziening in de uitzendingscontracten op te nemen. Iets waar de H auptabt. 
Soziale Verwaltung natuurlijk niet aan zou denken! Sociale Zaken volstond met een circulaire 
aan de Gewestelijke Arbeidsbureaux. (Brief R H L aan Soc. Zaken d.d. 3-11-41 nr 133385, C.A.B. 
A  10/1-4).
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Indien deze regeling volledig was uitgevoerd, zouden de Nederlanders in Duits
land geen klagen hebben gehad. Al spoedig bleek echter, dat er met grote willekeur 
werd opgetreden. Tijdens de Kerstverloven van 1941 wendden zeer talrijke arbeiders 
zich to t de plaatselijke distributiediensten met de vraag om een schoenenbon, daar 
zij in Duitsland niets hadden kunnen krijgen.1 Van een Verbindungsmann van het 
Deutsche Arbeitsfront te Münster kreeg het RHL zelfs een Verfügung van het Reichs- 
Arbeitsministerium van 27 November 1941 in handen, waarin uitdrukkelijk stond, 
dat de vreemde arbeiders het eerste jaar niet op schoeisel of kleding konden rekenen!2

Het RHL gaf deze klachten door aan de Gruppe Leder, die uiteraard moest toe
geven, dat hier iets niet klopte en die bij de Reichsstelle reclameerde. Ook daar werd 
erkend, dat er nog verkeerde instructies in omloop waren. In de loop van 1942-1943 
schijnt daarop de toestand wel iets verbeterd te zijn. Er bleven echter voortdurend 
klachten binnenkomen bij het RHL. Nog in December 1943 kreeg het RHL een rond
schrijven te pakken van het Lagerwirtschaftsamt te München, waarin weer werd be
weerd, dat verschillende nationaliteiten, o.a. de Nederlanders, schoenen van huis 
moesten krijgen! Ook ditmaal kreeg het RHL met zijn reclames te Berlijn volkomen 
gelijk, maar het zal weinig geholpen hebben.3

Hoewel geen exacte gegevens ter beschikking staan, krijgt men o.m. uit het feit 
dat zulke rondschrijvens van competente autoriteiten konden uitgaan, de indruk, 
dat de verzorging op vele plaatsen zéér te wensen heeft overgelaten en dat, waar zij 
wat beter was, dit voor een groot deel aan de bemoeiingen van directies van bedrijven, 
het Arbeidsfront etc. te danken is geweest, alsmede aan de welwillendheid van plaatse
lijke autoriteiten en schoenmakers. Aan de zojuist genoemde normen is men in elk 
geval zeker niet toegekomen. D oordat ook Nederland in de latere jaren nauwelijks 
meer kon bijspringen tijdens de verlofperioden, heeft een en ander voor velen tot 
vrijwel onhoudbare noodtoestanden geleid.

§ 2. SCHOENEN ETC. VOOR OVERHEIDSDIENSTEN, NSB-ERS EN HET DUITSE

BEZETTINGSAPPARAAT

Zij is niet onze schuld, de merkwaardige combinatie in de titel van deze paragraaf! 
De Gruppe Leder en het RHL hebben de bijzondere voorzieningsmaatregelen ten be
hoeve van de genoemde categorieën nu eenmaal steeds onder één hoofd behandeld. 
Het waren trouwens in het algemeen niet de destijds best befaamde 'overheidsdiensten’, 
die zich met de bezetters en de NSB in een zekere bevoorrechting mochten verheugen. 
De lederpositie was immers reeds in 1941 zó, dat het RHL practisch iedere aanvraag 
om extra-leder of -schoenen terzijde moest leggen. Als men er eenmaal mee begonnen

1 Brief R H L aan Dept. d.d. 2-2-42 nr 159493. D e  uitreiking aan nieuwe Duitslandgangers begon  
steeds zwaarder te drukken op het beperkte contingent werkschoenen, dat ter beschikking stond. 
(C.A.B. A  10/1-4). 2 Brief R H L aan Dept. d.d. 23-3-42 nr 173364. H et nummer der Ver
fügung is VA  5513/96. (C.A.B. A  10/1-4). 3 Archief D. Bevollm. RHL.



302 BIJZONDERE TOEWIJZINGEN

was, zou al spoedig 20 zo geen 40 % van het voor de bevolking beschikbare leder 
aan bijzondere categorieën zijn toegevallen, zo groot waren de hoeveelheden leder, 
die bijv. voor een nieuwe uitrusting van de gehele politie nodig zouden zijn geweest in 
vergelijking met het totaal te verdelen quantum. Er moest dus wel een zeer dringende 
noodzaak aanwezig zijn — of een aanzienlijke pressie uitgeoefend worden — vóór 
een speciale toewijzing tot stand kwam.

De eerste categorie, waarvoor van Duitse zijde een bijzondere bevoorrechting 
werd gevraagd, was de NSB. Reeds in Augustus 1940, dus toen bevoorrechting van 
deze beweging nog geenszins zo duidelijk zichtbaar was als enige maanden later, 
besliste de Rijkscommissaris, dat voor de WA de nodige koppels, laarzen en uniform- 
stof ter beschikking moesten worden gesteld.1

Aangezien een niet onbelangrijk deel der manschappen zich reeds voorzien had 
uit bestaande voorraden bij schoenmagazijnen of fabrieken, waren de eisen voorlopig 
nog bescheiden. Men vroeg leder voor 4500 paar laarzen. Het RHL was uiteraard 
wel verplicht dit toe te wijzen. Bij de distributie ontstond nog een conflict, door
dat de betrokken NSB-winkelier de laarzen per advertentie zonder bon aan de 
kameraden aanbood. Het RHL ging daarmee niet accoord en ondanks aanvankelijke 
protesten wist de heer Verwoerd de WA-leiding zover te krijgen, dat zij zich aan de 
regels hield. Heel veel had dit overigens niet te betekenen, want er werd voor gezorgd, 
dat de betrokken WA-mannen de nodige bons kregen. In die tijd waren er trouwens 
nog vrij veel bons te vergeven.2

Ook 5000 koppels werden voor de WA aangemaakt, een belangrijk aantal was 
echter nog buiten dit contingent reeds in de handel gebracht.

Toen in 1941 het leder schaars begon te worden, de verlangens der NSB-NSDAP 
etc. echter groter, waren ook de Duitsers niet meer geneigd ten koste van de be- 
volkingsdistributie de zwarte soldaten met laarzen uit te rusten. Van een aanvraag in 
Mei 1941 om 12 500 paar laarzen werd na raadpleging van de allerhoogste functio
narissen van het Rijkscómmissariaat3 op voorstel van von Savigny slechts een-vijfde 
toegewezen.4 In October 1941 viel een soortgelijke beslissing, toen van de in die maand 
gevraagde 24 000 paar laarzen, 40 000 paar schoenen (voor de Jeugdstorm) en 64 000 
koppels op aanwijzing van Fischböck en in overeenstemming met de voorstellen van 
de Gruppe Leder slechts 1000 paar laarzen en 2000 koppels werden toegestaan.5 Het 
RHL had zelf reeds na overleg met de Secretaris-Generaal een aanvraag van de 
Jeugdstorm om gymnastiekschoenen afgewezen.6

1 D e  beslissing geschiedde op voorstel van de Generalkommissar Schmidt, die reeds toen begon 
de NSB naar voren te schuiven. (N otiz  van Schmidt voor Fischböck d.d. 16-8-40 in Archief 
Gewi 7-NSB). 2 A ktenverm erk  d.d. 9-12-40 (Archief Gewi 7-NSB). 3 D e quaestie werd n.b. in 
de Chefsitzung (Seyss-Inquart, Wimmer, Fischböck, Rauter en Schmidt) gebracht! 4 Brief N SB  
resp. Dir.-G en. van Politie aan Gruppe Leder d.d. Mei 1941 met aantekeningen van Gruppe Leder, 
Fischböck, Rauter en Schmidt. (Archief Gewi 7-NSB). 6 B rief NSB aan Gruppe Leder d.d. 
October 1941, voorstel Gruppe Leder aan Fischböck d.d. 3-11-41, antwoord aan de NSB d.d.
13-11-41. (Archief Gewi 7-NSB). 6 Brief RH L aan Dept. d.d. 1-4-41 nr 765569 met aantekening 
van dr Hirschfeld. (C.A.B. A  10/1-4).
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Ook een plan om de gehele politie van nieuwe uniformlaarzen te voorzien, 
stuitte op dezelfde bezwaren af; inplaats van 60 000 paar werden slechts 5000 toe
gewezen.1 Von Savigny berekende dat bij toegeven de bevolkingsvoorziening met 
10 % zou moeten worden gekort.

Met ingang van het 5e Kriegshalbjahr werd voor dit soort aanvragen een vaste 
procedure gevolgd. Een speciaal contingent op de lederbegroting van 500 ton zout
gewicht werd hiervoor in reserve gehouden. De Gruppe Leder hield de beslissing over 
toewijzingen uit dit Konto Reserve Rüstungsinspektion aan zich. Niet alleen NSB en 
politie werden uit deze begrotingspost (wederom héél matig) geholpen maar ook 
allerlei Duitse instanties, die om een of andere reden leder nodig hadden. Men vindt 
op de afrekeningsstaten naast elkaar: laarzen voor Seyss-Inquart zelf, technische 
lederwaren voor marinewerven, kaartentassen voor de Wehrmacht, koppels voor 
de WA, zoolleer voor de Sicherheitspolizei, de lederen band voor het boek Die 
Niederlande im Umbruch der Zeiten, een stukje leer voor Frau Fischböck enz. enz. Het 
totaalverbruik bedroeg inmiddels nog geen 500 ton zt. in drie halfjaren.2

Daarnaast liet het RHL in deze periode nog enige duizenden (1250-5000) paren 
schoenen per maand voor de politie en andere overheidsdiensten aanmaken.

In het 8e, 9e en 10e Kriegshalbjahr werd de regeling enigszins anders. Het beheer 
over de speciale toewijzingen werd weer aan het RHL opgedragen, dat volgens met de 
Bevollmachtigte overeengekomen normen de beschikbare partijen verdeelde. Naast 
de NSB waren politie en arbeidsdienst in deze periode de belangrijkste afnemers. 
Het was trouwens voor het vervullen van de straatdienst volstrekt noodzakelijk, dat 
de politie ook voor reparatie extra-toewijzingen verkreeg. Ca. 200 ton zt. gewicht 
per jaar werd door de Gruppe Leder voor haar bestemd, het RHL maakte een regeling, 
waardoor bepaalde, door de plaatselijke corpsen aangewezen schoenmakers een 
extra-toewijzing konden krijgen, gebaseerd op de sterkte van het corps.3

In totaal bedroeg het contingent voor overheidsdiensten bij het RHL in deze 
periode gemiddeld 240 t. zoutgewicht per halfjaar.

Behalve de politie kregen ook de brandweer, de NSB, de arbeidsdienst en de 
spoorwegen hieruit toewijzingen van schoeisel en reparatiemateriaal. Zo kreeg in
1944 de arbeidsdienst nog 7500 paar laarzen, de NSB 3900, de landwacht 4600.4 
Voor enkele andere diensten als de CCD en de buitendiensten der Rijksbureaux 
werd via het CDK een voorkeursregeling gemaakt. Ambtenaren konden een bon 
krijgen als zij er in langer dan een jaar geen gehad hadden. Een extra ledertoewijzing 
werd voor deze diensten echter niet gegeven.

Het aantal van deze regelingen werd echter zeer beperkt, want vrijwel iedere 
overheidsdienst meende recht op extra-toewijzingen te kunnen doen gelden.

1 B rief N SB  resp. D ir. Gen. van Politie aan Gruppe Leder d.d. M ei ’41 m et aantekeningen  
van Gruppe Leder, F ischböck, Rauter en Schmidt. (A rchief Gewi 7-NSB). 2 Diverse gegevens 
in  A rchief Gewi 7, o.a. afrekenstaten van het Konto Reserve Rü. In. 3 Brief Gruppe Leder aan 
Dir.-G en. van Politie d.d. 14-7-42 e.a. (Archief D. Bevollm. RHL). Circulaire R H L model 
269742 d.d. 9-2-43 (C.A.B. RHL-circulaires). 4 Verspreide gegevens in  Archief Gewi 7 en 
maandverslagen RHL.
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§ 3. GEBRUIK DOOR DE DUITSE WEHRMACHT

De in Nederland gelegerde Duitse troepen begonnen in de zomer van 1940 reeds 
spoedig Nederlandse schoenwinkeliers en reparateurs te bezoeken. Vooral de maat- 
schoenmakers kregen het druk met talrijke bestellingen van officieren, die zich in het 
nieuw-veroverde gebied eens fraai wilden uitrusten. Spoedig werd van Duitse zijde 
deze kooplust geremd. Bestellingen waren na Juli nog slechts toegelaten indien zij 
door de Dienststelle van de besteller waren goedgekeurd. Voor het op deze wijze 
ontstane extra-verbruik stelde het RHL extra-toewijzingen ter beschikking.1

In Februari 1941 werden nieuwe beperkingen ingevoerd. Men had in Berlijn be
merkt, dat de wilde inkopen door allerlei onderdelen van Wehrmacht, O.T. etc. de 
distributieregelingen in de bezette Westelijke gebieden konden schaden. Daarom 
Werd thans door het O K W  bepaald, dat de Duitse troepen in deze gebieden hun be
hoefte aan zoolleder etc. in principe auf dem Nachschubwege moesten dekken.2 
Militaire onderdelen, die schoenen wilden laten maken of repareren hadden zelf voor 
het benodigde leder te zorgen. De Oberquartiermeister beim Wehrmachtbefehlshaber 
en soortgelijke functionarissen bij Waffen-SS en Polizei kregen hiertoe een hoeveel
heid leder ter verdeling onder de verschillende eenheden.

Het RHL deelde de nieuwe regeling aan zijn ingeschrevenen mede, die er echter 
niet allen even goede nota van namen, getuige een aantal klachten van schoen
makers, die voor de Wehrmacht gerepareerd hadden zonder om leder te vragen en 
zich gedupeerd achtten nu extra-toewijzingen uitbleven.3

De thans nog gegeven toewijzingen waren vrij beperkt. In het 4e Kriegshalbjahr 
150 ton zt., waarvan 30 ton speciaal voor officierslaarzen (4450 paar). Voor het 
bestellen van deze laarzen was in den vervolge een Wehrmachtbezugschein nodig.4

Met enkele technische wijzigingen bleef deze toestand tot 1944 gehandhaafd. 
Het halfjaarlijks contingent voor Wehrmacht, Polizei etc. werd in de latere jaren iets 
verhoogd nl. tot ca. 200 ton zt. per halfjaar.6

Een fraai incident deed zich voor, toen in December 1941 het RHL ontdekte, dat 
een Wehrmachtbezugschein was gebruikt om 200 paar luxe-damesschoenen te kopen! 
Men meldde een en ander bij de Gruppe Leder, die het besprak met de Rüstungs- 
inspekteur. Juist zou deze persoonlijk een brief op poten sturen aan het Luftgau- 
kommando Holland, dat de Schein had uitgeschreven, toen men er achter kwam, 
dat het hier een bestelling des Herrn Reichsmarschalls (Goering!) betrof, die door zijn 
adjudant in orde was gemaakt. IJlings werd het concept teruggenomen. De Gruppe 
Leder verzocht echter vriendelijk, deze dingen voortaan wat discreter te behandelen! 6

1 M ededelingen R H L aan ingeschrevenen d.d. 25-7-40, geciteerd door R. Michel, H et RH L  
1940-1943, p. 176. 2 Verslag van Rüstungsinspektion Niederlande d.d. 10-4-41. (Docum ent 
EC 470-Neurenberg). 3 Circulaire R H L model 290 d.d. 3-2-41. (C.A.B. RHL-circulaires) en 
verspreide gegevens in C.A.B. R H L  en Gewi 7. 4 Archief Gewi 7-Planung. 6 Verspreide ge
gevens in  A rchief Gewi-7 en maandverslagen RHL. 6 Div. Stukken in Archief Gewi 7- Wehr- 
machtauftrage.
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De voorziening der industrie met kolen en electriciteit werd van 1940 af geregeld 
door het Rijkskolenbureau en de onder dit bureau ressorterende Districtsadviseurs 
en plaatselijke Brandstoffencommissies. Aanvankelijk gaf de energievoorziening 
nauwelijks moeilijkheden. Voor het RHL viel niets anders te doen dan zijn hulp aan 
te bieden voor het geval de voorziening onverhoopt toch last zou geven.1

Kolen kwamen echter plotseling in het middelpunt der belangstelling te staan, 
toen de bezetter in de zomer van 1941 zijn plannen to t sluiting van grote aantallen 
bedrijven bekendmaakte, wegens het door geforceerde exporten ontstane tekort aan 
brandstof. Wat daarna volgde is reeds uitvoerig beschreven in Hoofdstuk IX, § 3.

In ditzelfde hoofdstuk, §§ 2, 7 en 9, werden de moeilijkheden beschreven, die de 
industrie in de strenge winter van 1941-1942 ondervond door de onvermijdelijke 
stagnatie in de kolenvoorziening.

Tegen het einde van 1942 kreeg het RHL bij de energievoorziening een meer 
actieve rol toebedeeld. De situatie was deze, dat de Duitse Referent, later Bevoll
machtigte, bij het Rijkskolenbureau de beslissing omtrent het aan de leder- en schoen
industrie toe te wijzen contingent nam. Dit contingent werd door het Rijkskolen
bureau en zijn organen gedistribueerd. Het RHL, dat reeds lang het RKB omtrent 
deze verdeling adviseerde, kreeg nu einde 1942 de verdeling van het kolencontingent 
zelf in handen, terwijl een soortgelijke regeling werd getroffen voor electriciteit. Van 
December 1942 af deed het RHL maandelijks mededeling aan de bedrijven van de 
hun toegewezen hoeveelheden kolen en electriciteit.2 Voor de klompenindustrie gold 
van October 1943 af een zelfde regeling.3 De kolentoewijzing aan ambacht en detail
handel bleef echter bij de Brandstoffencommissies.

De toegewezen contingenten waren, rekening houdend met regoureuze bedrijfs
sluiting en de steeds teruglopende bedrijvigheid, steeds ruim voldoende. Er ontstonden 
echter met name in de winter van 1943-1944, enige malen acute tekorten bij de be
drijven als het RKB geen kans zag, de contingenten volledig te honoreren. Het RKB 
trachtte nl. in de zomer door extra-toewijzingen bij de bedrijven voorraden te vor
men, waardoor in de winter met kleinere allocaties kon worden volstaan. De toe
wijzingen in December-Februari werden echter zo klein, dat de voorraden bij talrijke 
bedrijven totaal opraakten. Door overleg met het RKB wist het RHL in de meest 
nijpende gevallen vrijwel steeds tijdig een kleine aan voer te bewerkstelligen. Toen eens 
het contingent beneden het minimum dreigde te komen, intervenieerde Mink met

KOLEN- EN ELECTRICITEITSVOORZIENING

1 Circulaire R H L m odel 217 d.d. 25-9-40 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Ongenummerde maande
lijkse circulaires R H L (C.A.B. RHL-circulaires). D oor een reeds sinds December 1941 bestaande 
verplichting tot maandelijkse voorraad-opgaaf kon het R H L de individuele voorraadpositie der 
bedrijven beoordelen. (Briefcirculaire R H L  nr 145771). 3 Briefcirculaire R H L nr 338146 d.d.
21-9-43. Idem voor klompenreparateurs nr 338147. (C.A.B. RHL-circulaires).
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succes bij de Bevollmachtigte van het RKB. Uiteraard had vooral de lederindustrie 
last van deze onregelmatigheden, zij gebruikte immers het leeuwendeel van het con
tingent kolen. De schoenindustrie, wier voornaamste energiebron electriciteit is, 
ondervond vrijwel geen hinder, vooral nadat in de loop van 1943 haar electriciteits- 
contingent sterk was verhoogd.

Enkele cijfers:1
Kolen Electriciteit

Norm aal 1939 ................... . . . .  3900 t. 600 000 kwh per maand
N a 11 Novem ber 1941 . . . . .  2486 t. 390 000 kwh per maand
Decem ber 1942 . . . . . . . .  2168 t. 316 000 kwh per maand
Juni 1943 ............................ . . . .  2053 t. 405 000 kwh 2 per maand
December 1943 . . . . . . . .  2165 t. 391 000 kwh per maand
Juli 1944 ............................ . . . .  1498 t. 350 000 kwh per maand

Klompenindustrie . . . . . . .  15 t. 160 000 kwh per maand
Klompenreparatie . . . 10 000 kwh per maand

Als voorbeeld van verdeling der contingenten (Augustus 194
Kolen Electriciteit

L ederindustrie................... . . . .  1373 t. 106 500 kwh
Schoenindustrie . . . . . . . .  152 t. 226 400 kwh
Lederwarenindustrie . . . . . .  12,1 t. 12 100 kwh
Drijfriemindustrie . . . . . . .  1,9 t. 3 200 kwh
Pelsbereiders....................... . . . .  14 t. 3 300 kwh
Pelsconfectionering . . . .... — 4 900 kwh
Looistofindustrie . . . . . . . .  237,5 t. —• kwh

1790,5 t. 357 400 kwh

1 Gegevens ontleend aan maandverslagen van het RHL. a Het theoretisch contingent bedroeg 
vanaf deze maand zelfs 544 000 kwh, zodat aan alle aanvragen kon worden voldaan.
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TOEPASSING VAN HET BEDRIJFSVERGUNNINGENBESLUIT 

EN HET ALGEMEEN VESTIGINGSVERBOD KLEINBEDRIJF

In de loop van 1941 nam enerzijds de schaarste aan grondstoffen voortdurend 
toe, zodat de bedrijvigheid in handel en industrie afnam. Anderzijds kregen gelegen
heids- en kettinghandel een steeds groter omvang en schoten tal van surrogaat- 
industrieën als paddestoelen uit de grond.

In deze situatie achtte het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
het noodzakelijk, in te grijpen en door het beperken van de mogelijkheid tot uit
breiding en vestiging van bedrijven de geslonken mogelijkheden tot activiteit te 
reserveren voor de bestaande bedrijven en deze te beschermen tegen concurrentie van 
gelegenheids-ondernemers. Ook wilde men op deze wijze het distributiestelsel be
veiligen tegen het opkomen van een ’zwarte’ oncontroleerbare industrie.

Hiertoe werden achtereenvolgens het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 1 en het 
Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf afgekondigd.2

Beide Besluiten hielden in hoofdzaak in, dat voortaan voor het vestigen of uit
breiden van ieder bedrijf, alsmede voor het gaan verhandelen, bewerken of produ
ceren in een handels- of industrieel bedrijf van voor het bedrijf in quaestie nieuwe 
artikelen, een vergunning van het Departement noodzakelijk zou zijn.

Vanzelfsprekend werden voor de toepassing van het Bedrijfsvergunningenbesluit 
door het Departement de Rijksbureaux als adviesgevers ingeschakeld. Zelfs werd 
t.a.v. het verhandelen van ongebruikelijke artikelen in handelszaken de bevoegdheid 
tot het verlenen van vergunningen aan de directeuren der Rbx gedelegeerd, gezien 
het grote aantal te verwachten aanvragen.3 In de overige gevallen hield het Departe
ment echter de beslissing aan zich om in alle branches de toepassing van gelijksoortige 
richtlijnen te bewerkstelligen. De Rbx bereidden dan echter de behandeling voor, 
zorgden voor het verzamelen van de nodige gegevens en stukken en zonden deze 
met hun advies naar het Departement, nadat ook de Bedrijfsgroep ter zake was ge
raadpleegd.

Tenslotte lieten ook de bezetters zich vanzelfsprekend op dit terrein gelden. De 
Abt. Gewerbliche Wirtschaft deelde aan de Rijksbureaux mede, dat zij gehoord 
wenste te worden in alle zaken en dat eerst nadat zij haar Stellungnahme bij de stuk
ken had gevoegd, een en ander mocht worden doorgezonden aan het Departement.4

In het algemeen werd -  hierin stemden de opvattingen van Departement, bezet

1 Besluit nr 119/1941 d.d. 24-6-41, Verordeningenblad 1941 p. 504 e.v. 2 Besluit nr 55786 M, 
d.d. 1-12-41, Ned. Stcrt. d.d. 1-12-41, nr 234. 3 Uitvoeringsbesluit I van het Bedrijfsvergun
ningenbesluit 1941, nr 34056 S d.d. 30-6-41 Ned. Stcrt. d.d. 30-6-41. Tegen de beslissing van 
de directeur stond in dat geval beroep open bij de Secr.-Generaal. 4 Brief d.d. 22-7-41 van 
Dr. Heinemann aan de Rbx. Voor beroepsprocedures verzekerde Dr. H. zich de mogelijkheid van 
’Stellungnahme’ in een soortgelijke brief aan de Generalreferent. (Archief Gewi-S. Verordn. Entw.). 
Voorts ook circulaire Secr.-Gen. aan alle Rbx nr 38756 N .O . d.d. 2-8-41.
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ters en bedrijfsorganisaties overeen -  een zeer rigoureuze politiek gevolgd t.a.v. 
het verlenen van bedrijfsvergunningen. Het RHL heeft in de periode 1941-1944 in 
totaal nog geen 100 aanvragen behandeld, waarvan ca. 80 % werd afgewezen. Men 
mag hieruit echter niet concluderen dat de betrokken afdeling van het RHL niets te 
doen had.

Haar werk was echter voornamelijk repressief. Wel wetende, dat door 'wilde’ 
fabriekjes veelvuldig getracht werd het Bedrijfsvergunningenbesluit te omzeilen, 
probeerde men, gebruikmakende van andere gegevens, de overtreders op te sporen.

Alle verzoeken om nieuwe inschrijving bij het RHL, alle aankoopvergunningen 
voor nieuwe of gebruikte machines, later zelfs ook aanvragen voor drijfriemen, werden 
gecontroleerd op eventuele overtreding. Ook werd, iedere maand weer, aan een aantal 
aspirant-aanvragers te kennen gegeven, dat hun aanvraag toch zou worden afgewe
zen, zodat een officieel indienen slechts onnodige moeite zou veroorzaken. Honderden 
nutteloze pogingen werden op deze wijze voorkomen.

Verleend werden slechts enkele vergunningen, merendeels hadden deze echter 
betrekking op kleine veranderingen in het bedrijf, het vervaardigen van bepaalde 
surrogaat-artikelen e.d. Slechts twee- of driemaal werd een belangrijke vergunning 
voor nieuwe vestiging verleend. In die gevallen was het steeds een Duits belang, dat 
de doorslag gaf. De Gruppe Leder deelde mede, dat een bepaalde aanvrage haar steun 
had, RHL en Departement konden dan -  soms onder protest -  de vergunning uit
schrijven.

Een soortgelijke adviserende functie vervulde het RHL t.a.v. de afgifte van vesti
gingsvergunningen ingevolge het Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf. Ook hier 
werd rigoureus een afwijzend standpunt gehandhaafd t.a.v. de vestiging van nieuwe 
winkels en ambachtsbedrijven. Slechts in enkele gevallen -  bijv. als het er om ging de 
weggevallen import van pakking te vervangen -  werd in positieve zin geadviseerd.

Tenslotte adviseerde het RHL omtrent verbouwingen en nieuwbouw. Hoewel in 
1940-1941 nog in een vrij groot aantal fabrieken verbouwingen plaats vonden, daalde 
het aantal aanvragen natuurlijk sterk met de jaren. N a de stillegging van vele be
drijven in 1941 nam het RHL trouwens het standpunt in, dat alleen in die gevallen 
gunstig kon worden geadviseerd, waarin het ging om noodzakelijk onderhoudswerk 
of om door de Arbeidsinspectie nodig geoordeelde verbeteringen.1

1 Verspreide gegevens in maandverslagen RHL.
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MACHINES

§ 1. DISTRIBUTIE

Wegens het steeds toenemende gebrek aan bruikbare en bedrijfszekere machines 
in tal van fabrieken werd op 7 Augustus 1942 een beschikking afgekondigd, waarbij 
aan het Rijksbureau voor de Metalenverwerkende Industrie (afgekort: Rijksmetallum) 
de bevoegdheid werd gegeven een distributieregeling voor deze machines in te voeren.1 
Rijksmetallum verplichtte op grond van deze beschikking alle eigenaars van stillig
gende bruikbare machines opgave te doen van hun bezit en bepaalde voorts, dat ver
koop en verhuur alleen na daartoe verkregen vergunning zouden mogen plaats
vinden.2 De andere Rijksbureaux werden door Rijksmetallum als adviseurs inge
schakeld voor het door hen bestreken terrein, spoedig delegeerde Rijksmetallum 
ook het afgeven der vergunningen aan deze Rbx.

Het RHL opende dus een afdeling gebruikte machines, die to t de zomer van 1944 
maandelijks een 5 tot 15 vergunningen to t verhuur of verkoop per maand uitreikte. 
Zeer omvangrijk was het werk van de afdeling dus niet. Toch was het niet zonder 
belang, toen in de loop der bezetting het aantal beschikbare nieuwe machines steeds 
kleiner werd en de slijtage bij de fabrieken toenam.

Het RHL kreeg voor machines uit de lederbranche een duplicaat van de machine- 
kartotheek, die bij Rijksmetallum werd aangelegd. Aanvankelijk moesten vele be
drijven trouwens worden aangespoord om de verplichte opgave te doen. Toen dit 
kaartsysteem gereed was gekomen, was het RHL in staat bij vraag naar een bepaalde 
machine na te gaan of en zo ja  waar een dergelijke machine nog te vinden zou zijn. 
Niet slechts aan schoenfabrieken, maar ook aan reparateurs werden enkele machines 
toegewezen.

Er waren in principe drie plaatsen, waar gebruikte machines aanwezig konden 
zijn, nl. bij stilliggende fabrieken, bij werkende fabrieken en bij de handel. T.a.v. de 
machines bij stilliggende bedrijven werd de zaak gecompliceerd, doordat bij de be- 
drijfssluitingscampagne van 1942-1943 in de Stillegungsverfügung, die aan de bedrij
ven werd gezonden, een bepaling was opgenomen, dat alle machines als beschlag- 
nahmt, d.i. geblokkeerd, moesten worden beschouwd. Zij mochten slechts met ver
gunning van de Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft worden verhuurd.

Vanzelfsprekend werd er zoveel mogelijlc naar gestreefd om juist machines uit 
stilgelegde bedrijven te laten verhuren, daar deze machines in de eerste plaats werden 
bedreigd met afvoer naar Duitsland. Het gelukte ook meerdere malen in samenwer

1 Beschikking Gebruikte Machines, Tractoren en Landbouwwerktuigen, nr 35332 N O , Ned. 
Stcrt. d.d. 7-8-42 nr 152. 2 Ongetwijfeld had deze inventarisatie onder het oog der bezetters ook  
haar gevaren. Het is hier echter niet de plaats om  het voor en tegen van deze regeling te bespreken.

DISTRIBUTIE EN AFVOER NAAR DUITSLAND VAN GEBRUIKTE
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king met Rijksmetallum, van de Hauptabt. Gewerbliche Wirtschaft de noodzakelijke 
vergunning te krijgen. Op het totale aantal stilliggende fabrieken betekende dit 
echter niet veel. Voorts werd ook een aantal stilliggende machines van nog werkende 
bedrijven voor verkoop of verhuur vrijgegeven. Het RHL hield daarbij toezicht op de 
bedongen prijzen. Het kwam ook sporadisch voor, dat handelaars trachtten een be
paalde machine vast te houden of een te hoge prijs te bedingen. In dergelijke gevallen 
oefende het RHL pressie op de betrokken handelaar uit om de machine naar de plaats 
waar zij nodig was te krijgen.

Tenslotte adviseerde het RHL Rijksmetallum betreffende de export van enkele 
machines, die gedeeltelijk plaats had in ruil voor onderdelen en deswege bevorderd 
werd.1

§ 2. AFVOER NAAR HET OOSTEN

De in de vorige paragraaf geciteerde ’Beschlagnahme' van alle machines bij 
stilgelegde bedrijven gaf voedsel aan de reeds bestaande vrees, dat hele fabrieks- 
inventarissen naar Duitsland zouden worden gebracht, waardoor de getroffen be
drijven ook na de oorlog zeker nog lange tijd niet zouden kunnen werken.

Gelukkig is het in de lederindustrie-gelijk in vrijwel alle andere bedrijfstakken, 
althans vóór September 1944-n ie t  zover gekomen. Wel bleek in het voorjaar van
1943, dat de Duitsers een aantal schoen-machines nodig hadden voor nieuw op te 
richten bedrijven in het veroverde (en al haast weer verloren) Oosten. Na besprekingen 
met de betrokken Duitsers werd tenslotte overeengekomen, dat de kleine bedrijven, 
die als bestaansmiddel van hun eigenaar moesten worden beschouwd, niet zouden 
worden aangesproken. Bij de grote en middelgrote gesloten bedrijven zouden slechts 
zoveel machines worden genomen, dat het bedrijf zonder bezwaar na de oorlog weer 
op gang zou kunnen komen. Ook moesten de Vakgroep en de directie van het betrok
ken bedrijf een accoordverklaring afgeven, terwijl bij ernstige bezwaren het RHL de 
afvoer zou kunnen ophouden tot de zaak nader was besproken. Inderdaad vond de 
selectie der af te voeren machines zonder incidenten plaats, de te betalen prijzen 
werden overeengekomen tussen de eigenaars en de inkoopster, de Fa. W. Busch uit 
Hagen, die in opdracht van de Ostschuh-Gesellschaft werkte. Enkele bezwaren tegen 
de afvoer van bepaalde machines gemaakt werden gerespecteerd, ook wist het RHI. 
te bereiken, dat de Duitsers afzagen van hun oorspronkelijk voornemen, ook lijm- 
persen, waaraan in verband met de invoering van bunazoolmateriaal grote behoefte 
bestond, te vorderen.2

In totaal werden 461 machines naar het Oosten verzonden. Men kan echter niet 
zeggen, dat de schoenindustrie door dit verlies na de bevrijding ernstig is gehandicapt.

Ernstiger waren de verliezen, die na September 1944 werden geleden, toen de

1 Verspreide gegevens uit Maandverslagen RHL. 2 Gegevens Maandverslagen R H L M ei-Juli 
1943 en N ota M ink aan RH L d.d. 3-7-43. (Archief D. Bevollm. R H L -N ota’s RHL).
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Duitsers een laatste meedogenloze roofcampagne op touw zetten. Gelukkig bleef door 
de snelle bevrijding van Brabant verreweg het grootste deel der schoen- en leder
industrie gespaard. M aar boven de rivieren zagen de Duitsers toch nog kans, negen 
fabrieken grotendeels leeg te halen. Uit talrijke andere bedrijven werden nog enkele 
machines geroofd.

In totaal werden in de zomer van 1945 als vermist opgegeven: 1625 machines en 
17 000 stuks gereedschappen.1

1 Verslag Bedrijfsgroep Leder en Lederverwerkende Industrie 1944-1945, ter inzage verstrekt 
door mr H. A. J. C. Muyser.
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IN- EN UITVOER

§ 1. DE TAAK VAN HET RHL T.A.V. IN- EN UITVOER

Wanneer in deze paragraaf gesproken wordt van de ’taak’ van het RHL, worden 
daarmee slechts de formele en administratieve bemoeiingen bedoeld, die het t.a.v. 
import en export had te vervullen. De politiek van het RHL ten opzichte van omvang 
en samenstelling van de voornaamste transacties in looistoffen, huider, leder en 
schoenen is immers reeds beschreven in de chronologische hoofdstukken.

Ook ten aanzien van deze formele kant kunnen wij kort zijn. Het is hier immers 
niet de plaats, uitvoerig alle onderhandelingen te beschrijven, die het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de bezettingsjaren heeft moeten voeren 
om althans enige contröle op de export te houden. Enkele Duitse instanties te Berlijn, 
vooral Goering en zijn Vierjahresplan, legden het er nl. bij voortduring op aan, alle 
werkelijke of vermeende barrières voor de export naar Duitsland te laten verdwijnen. 
De Duitse autoriteiten in Nederland zagen zich, als er weer eens zulk een order af
kwam, genoodzaakt bepaalde maatregelen te doen vervallen of althans te veranderen. 
Soms ging dat tegen eigen bezwaren in, want verschillende Duitsers in Nederland, 
met name ook bij de Abt. Gewerbliche Wirtschaft, verzetten zich tegen het opheffen 
van alle grenscontroles, omdat zij inzagen, dat daarmee tenslotte de mogelijkheid 
van contröle op de Nederlandse handel en industrie zou wegvallen. Men zou immers 
een lek in een gesloten stelsel maken.

Deze controverse verklaart een groot deel der talrijke veranderingen, die in de 
loop der oorlogsjaren in het stelsel van uitvoervergunningen etc. zijn gebracht.1

Bij het begin van de oorlog golden voor de verschillende onder het RHL ressor
terende goederen uitvoerverboden, die in de laatste week van Augustus 1939 waren 
uitgevaardigd. Dispensatie kon slechts na toestemming van het Departement worden 
verleend. Het Crisis Uitvoer Bureau verleende de uiteindelijke vergunning tot uitvoer.

Na de Duitse inval bleef deze toestand vooreerst gehandhaafd. Voor een export- 
transactie waren dus twee vergunningen nl. van het RHL en het CUB noodzakelijk, 
in belangrijke gevallen ook de toestemming van het Departement. Aangezien daar
naast ook nog bij het Clearing- en eventueel het Deviezen-Instituut een vergunning 
moest worden aangevraagd, was het exporteren een moeizame aangelegenheid. Per 
1 M aart 1941 werd daarom een aanzienlijke vereenvoudiging ingevoerd. Op één 
formulier konden bij het betrokken Rijksbureau de nodige vergunningen, thans 
export-, resp. vereffeningscertificaat geheten, worden aangevraagd.2 Het laatste 
verviel, toen op 1 April de deviezengrens met Duitsland werd opgeheven.3 In Augus

1 Verspreide gegevens o.a. in Archief Abt. Gewerbliche Wirtschaft, zie ook circulaire van de 
Secr.-Gen. van H. N . en S, nr 65500 H. A. A ./N .G . d.d. 30-11-42 aan de Directeuren der Rbx.
2 Circulaire Departement aan Rbx nr 11263 N  d.d. 11-3-41. Circulaire R H L m odel 301 d.d. 28-2-41
(C.A.B. RHL-circulaires). 3 Circulaire R H L m odel 333 d.d. 8-4-41 (C.A.B. RHL-circulaires).
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tus werd echter weer een andere regeling van kracht, de vergunningen werden nu 
verstrekt door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer te ’s-Gravenhage.1 Het RHL 
werd wederom adviseur, terwijl overeengekomen werd, dat bij uitvoer van verlagerte 
Auftrage de goedkeuring van het RHL steeds noodzakelijk zou zijn, in verband met 
de contröle van het RHL op de bijlevering van fournituren etc. Deze nieuwe regeling, 
die voortkwam uit de wens van het Departement de exportpolitiek zoveel mogelijk 
in één hand te houden, werd bij het RHL vanzelfsprekend slechts matig gewaar
deerd, daar zij de volledige beschikking van het RHL over de grondstoffen en fabri
katen in de ledersector beperkte.2 Schrijver dezes kan hierover echter geen oordeel 
geven, zonder twijfel was ook voor het departementale standpunt veel te zeggen.

Ook aan de centralisatie was echter een kort leven beschoren. Op Duits verlangen 
werd nl. in November 1941 voor uitvoer naar Duitsland een groot aantal uitvoer
verboden, o.a. die voor de lederbranche opgeheven.3 Voor andere landen bleven de 
verbodsbepalingen bestaan. Met instemming van de Duitse autoriteiten hier te lande 
werd echter de uitvoer naar Duitsland ook voortaan onder controle gehouden door 
middel van de gewone verkoop- en vervoervergunningen, die in het binnenland 
golden. In M aart 1942 werd dit opnieuw gesystematiseerd.4 Aangezien echter de 
grenscontrole op de aanwezigheid van vergunningen noodzakelijkerwijs moest ver
vallen, betekende deze wijziging toch een nadeel voor het distributie-stelsel. Het De
partement wees dan ook nog eens nadrukkelijk op de noodzaak van verscherpte 
contröle op overtreding der distributiebepalingen door exporteurs.5

Dit stelsel van indirect toezicht op de uitvoer bleef to t het einde van de oorlog 
bestaan. De techniek werd enige malen gewijzigd in verband met de reeds genoemde 
wens der Duitsers alle belemmeringen weg te nemen. O.m. moesten alle vervoerver- 
boden tenslotte worden opgeheven.6

Voor de invoer lagen de zaken iets minder ingewikkeld. De Duitsers lieten de 
regeling grotendeels aan Nederlandse instanties over en bemoeiden zich slechts met de 
handelspolitieke en deviezenaspecten. Ook de positie van het RHL was van eenvoudi
ger aard. Men was blij met alles wat ingevoerd werd en de enige zorg was, dat de in
gevoerde goederen niet aan de gewone distributie zouden worden onttrokken. Hiertoe 
werd in de zomer van 1940 een vergunningstelsel ingevoerd, dat met enige wijzigingen 
bleef bestaan.7 Voorts was voor de betaling van de uit andere landen dan 
Duitsland ingevoerde artikelen nog een vergunning van het Deviezeninstituut vereist.

1 D eze nieuwe dienst werd tegelijkertijd geformeerd. Het Crisis U itvoer Bureau werd er in op
genomen. (Beschikkingen nrs 34667 D  en 39388 D  d.d. 31-7-41, Ned. Stcrt. d.d. 31-7-41 nr 147). 
Circulaire RH L m odel 399 d.d. 8-8-41 (C.A.B. RHL-circulaires). 2 Maandverslag R H L Augus
tus 1941. 3 Beschikking nr 54497 H .A .F . d.d. 4-11-41, Ned. Stcrt. d.d. 4-11-41 nr215. 4 Be
schikking nr 11434 H .A .F ./N .G . d.d. 27-2-42 Ned. Stcrt. d.d. 27/28-2-41 nr 41. Circulaire RH L  
m odel 465 d.d. 5-3-42. (C.A.B. RHL-circulaires). 6 Circulaire Departement aan Rbx nr 16093 
N .G . d.d. 15-4-42. 8 Beschikking nr 65519 H .A .A ./N .G . d.d. 30-11-42. Ned. Stcrt. d.d. 
30-11-42 nr 235. Beschikking nr 48645 N .G . d.d. 13-9-43 Ned. S tcrt. d.d. 24-9-43 nr 186. 7 R. 
Michel, H et RH L  1940-1943. Beschikking nr 17531 N .G . d.d. 1-5-41 en dispensatie van zelfde 
datum Ned. Stcrt. d.d. 1-5-41 nr 84. Circulaire R H L model 357 d.d. 9-5-41 (C.A.B. RHL-circulaires).
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Einde Juni 1943 werd ook hier een vereenvoudiging tot stand gebracht. De Rijks
bureaux werden gemachtigd ook de ingevolge het Deviezenbesluit 1941 noodzakelijke 
vergunningen af te geven.1 Hun taak t.a.v. de invoer werd daardoor uitgebreid. Bin
nen de door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer medegedeelde betalingscontin- 
genten voor de verschillende landen 2 dienden de Rbx de invoermogelijkheden zo 
goed mogelijk uit te buiten door de invoer van urgent benodigde artikelen te bevor
deren en tevens de invoer zo goed mogelijk over de verschillende importeurs te ver
delen, daarbij zowel rekening houdende met gevestigde posities als met de mogelijk
heden van het ogenblik. Tenslotte moest ook met prijzen en qualiteiten rekening 
worden gehouden. Vanzelfsprekend gold deze regeling niet voor Duitsland, waarvoor 
immers geen betalingscontingenten bestonden. De invoer uit Duitsland was daaren
tegen afhankelijk van door de Gruppe Leder te verstrekken Dringlichkeitsbescheini- 
gungen, die slechts voor zeer bijzondere behoeften werden afgegeven. In principe 
werden daardoor uit Duitsland alleen die artikelen (vnl. looistoffen, buna, vezelleder 
en fournituren) geïmporteerd, waarvoor speciale overeenkomsten in het kader van de 
Lederplanungen bestonden en waarvoor het stelsel van Bescheinigungen niet gold.

§ 2. DE OMVANG VAN DE IN- EN UITVOER

In de chronologische hoofdstukken is reeds uitvoerig de omvang besproken van 
de voornaamste Duitse opdrachten en aankopen op het gebied van huiden, leder en 
schoenen. Op deze plaats volgen daarom nog slechts enkele gegevens betreffende 
de totale omvang van in- en export en omtrent de handelstransacties, die buiten de 
globale overeenkomsten met Duitsland plaats vonden.

Omtrent de totale omvang van in- en export in de periode Mei 1940-Mei 1945 
staan slechts betrekkelijk gebrekkige gegevens ter beschikking.

Voor de sector huiden en leder zijn er in de eerste plaats de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek opgestelde gedetailleerde Maandstatistieken van de In-, 
Uit- en Doorvoer van Nederland. Zoals echter de samenstellers zelf opmerken zijn 
deze op allerlei punten onbetrouwbaar, doordat verschillende transporten (men 
denke bijv. aan door het Wehrmachtbeschaffungsamt afgenomen militaire schoenen) 
aan de grens niet gecontroleerd zijn en derhalve niet in de statistieken terecht 
kwamen. De gegevens in de maandverslagen van het RHL zijn vollediger en laten 
het trekken van een conclusie toe omtrent het gemiddelde peil van in- en export 
in de verschillende jaren. Ook hier ontbreken echter de cijfers omtrent sommige 
militaire en alle zwarte exporten, een feit waarmede men dus bij het beoordelen van 
het thans volgende rekening zal moeten houden. Bovendien zijn tot de zomer van

1 Beschikking d.d. 1-6-43 van de Secr.-Gen. v/h Dept. van H. N . S. en de Wnd. Secr.-Gen. v/h  
D ept. v. Fin. (ongenummerd) Ned. Stcrt. d.d. 23-6-41 nr 119. 2 D eze contingenten werden be
paald in onderhandelingen tussen het Departement, de C D IU  en het z.g. Generalreferat van het 
Generalkommissariat fü r Finanz und Wirtschaft enerzijds en de vertegenwoordiging van het 
betrokken land anderzijds. Ook deze laatste vertegenwoordiging bestond overigens vaak voor 
een groot deel uit Duitsers. Tenslotte mengde ook  Berlijn zich nog in deze zaken.
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1941 in de verslagen van het RHL geen totaalcijfers te vinden. De maandcijfers van 
het RHL en die van het CBS komen in het geheel niet overeen. Verschillen van 
25-75 % zijn regel, er zijn er ook van 300 %. Vermoedelijk is dit, behalve aan de 
reeds genoemde onvolledigheid der CBS-statistieken, ook te wijten aan verschillen 
in datering van de import. De verschillen in rubricering maken bovendien 
vergelijkingen bijzonder moeilijk. Wij hebben geen pogingen aangewend om deze 
knopen te ontwarren. Het resultaat zal steeds slechts een betrekkelijke waarde hebben.

In het volgende hebben wij ons gebaseerd op de meest volledige gegevens, dus die 
van het RHL, met een enkele correctie uit andere bron.

Grootte-orde van 
de maandelijkse invoer van 
huiden, leder, schoenen etc.

Juni-September 1941 .......................  1 550 000
October-December 1941 
Januari-Maart 1942 . . 
April-Juni 1942 . . . . 
October-December 1942 
Januari-Maart 1943 . . 
April-Juni 1943 . . . . 
Juli-September 1943 . . 
October-December 1943 
Januari-Maart 1944 . . 
April-Juli 1944 . . . .

1 250 000 
800 000 
700 000 
300 000 
500 000 
400 000 
450 000 
350 000 
400 000 
250 000

Idem  van de uitvoer 
(in gu ld en s)1 2

800 000
?

2 200 000 
2 000 000 
1 400 000 
1 200 000 

600 000 
800 000 
900 000 

1 100 000 
600 000

Zoals men ziet, vertonen beide cijferreeksen een dalende tendenz, de eerste echter 
aanzienlijk sterker dan de tweede. Dit wordt begrijpelijk bij beschouwing van de voor
naamste bestanddelen van in- en export, waarvan drie voorbeelden volgen (in guldens):

Juli 1941 Maart 1942 Februari 1944

Invoer U it voer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

P e lter ijen ..................................... 400 000 53 000 235 000
Div. soorten le d e r ................... 60 000 46 000 44 000 782 000 „ 783 000
K u n s t le d e r ................................ 55 000 — 34 000 — 52 000 —
Schoenen ..................................... 30 000 580 000 12 000 1 069 000 — 343 000
P an to ffe ls ..................................... 100 000 — — 2 000 — —.
L ederw aren ................................ 400 000 8 000 87 000 9 000 11 000 —
K unstlederw aren....................... 34 000 — 3 000 — — —
Leder- en huidenafval. . . . — 17 000 — 4 000 — 400
Kleine v e l l e n ............................ — 36 000 — 511 000 — 40 000
R e p t ie lv e l le n ............................ — 44 000 — 3 000 — —
Schapevellen................................ — — — 106 000 — —
K lo m p e n ..................................... — — — — — 25 000
L o o is to f fe n ................................ 300 000 -- 360 000 -- 205 000

1 N iet opgenom en in deze reeksen zijn de in- en exporten ingevolge vollverlagerte schoenorders, 
die de voorziening van Nederland ook slechts zeer indirect beïnvloedden. Hun waarde bij export 
is in 1943-1944 te schatten op vijfhonderdduizend tot een m illioen gulden per maand. 2 D e hier 
gegeven cijfers zijn ruwe gemiddelden van de gegevens uit de maandverslagen van het RH L, 
vermeerderd met de waarde van de looistof-im porten volgens de C.B.S.-statistiek. Zij preten
deren geenszins exact te zijn.
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De herkomst van de invoer over enkele m aanden:

Augustus 1941 Maart 1942 Februari 1944

B e lg ië ...........................
F ra n k r ijk ...................
I t a l i ë ............................
Zwitserland . . . . 
Andere landen . . . 
D u its la n d ...................

1 108 000 
600

25 000 
5 000 

22 000 
683 000

41 000 
7 000 

30 000 
17 000 
89 000 

636 000 250 000

4 000 
6 000

Hoewel deze maanden met opzet zo gekozen zijn, dat zij het gemiddelde van een 
periode benaderen, speelt het toeval natuurlijk een rol bij de verdeling der verschil
lende posten naar grootte, soorten en landen.

Toch is de tendenz duidelijk.
Bij de invoer zijn het in de eerste jaren de bontvellen, bereid en niet-bereid, die de 

grootste posten vormen. België en Duitsland -  met het laatste land bestond ook nog 
een aanzienlijk veredelingsverkeer -  waren de voornaamste leveranciers van deze 
vellen. Daarnaast was er nog een zeer aanzienlijke invoer van lederwaren uit Duits
land (vooral tassen etc.) en Italië (handschoenen), terwijl ook nog aanzienlijke par
tijen schoenen binnenkwamen uit Duitsland en Zwitserland.

In de loop van 1942 daalde de invoer zeer sterk, wel met 75 %. Daaraan was in de 
eerste plaats schuld het wegvallen van de bonttransacties met België, de export uit 
dat land werd verboden. Maar ook de lederwarenimport daalde: in Duitsland begon 
de lederschaarste zich te doen gevoelen, alleen de Italiaanse handschoenindustrie 
bleef nog leveren. Tenslotte speelde het bijna tot stilstand komen van de looistof- 
import een rol. In 1943 en 1944 zette, na een aanvankelijke stijging bij de hervatting 
der looistofleveringen, de dalende tendenz zich nog voort, hoewel minder uitgespro
ken. Enkele maanden gaven een wat hoger getal te zien dan het gemiddelde, dan 
kwam bijv. een extra-contingent vezelleder of de laatste zending pelterijen uit N oor
wegen binnen. Nog enkele zendingen lederwaren uit Frankrijk of Italië arriveerden; 
zij maakten echter niet meer dan 10 % uit van de importen in 1941, uit Zwitserland 
kwamen nog schoenen, het waren echter maar enkele duizenden paren. De voor
naamste invoerposten uit deze laatste jaren werden gevormd door de looistoffen, 
het zoolleder en vezelleder, dat krachtens de Lederplanungen geïmporteerd werd.

Met de uitvoer ging het al evenzo, al zorgden de Duitsers er voor, dat deze niet 
zo sterk afnam. In de eerste jaren waren het hier de schoenen, die de voornaamste 
plaats innamen, in de loop van 1941 kwamen daar de grote leder- en pelsvellen- 
exporten bij. De teruggang, die reeds medio 1942 inzette, werd nog even opgehouden 
door de exporten in het kader van de Weihnacht-aktion, maar in 1943 werd definitief 
een lager peil bereikt door de daling in de Nederlandse leveringsverplichtingen. Het 
aandeel van de niet geplante transacties van de uitvoer was steeds geringer dan bij 
de invoer. Aanvankelijk had nogal wat veredelingsverkeer plaats, maar in de latere 
jaren schrompelde dit ineen.

Zo ziet men in deze getallen de weerspiegeling van de gehele economische ont
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wikkeling: de toenemende schaarste, de verdwijning van het particulier initiatief in 
de handel, totdat vrijwel alleen nog ’geplante’ transacties plaats hebben. Op één 
punt zijn de cijfers echter misleidend. Het aandeel van Duitsland zowel bij in- als 
export is zeer overdreven. Het streven van Duitsland, het handelsverkeer te mono
poliseren, leidde tot talrijke reëxporten van Nederlandse producten, terwijl Duitsland 
ons waren uit de Balkan etc. leverde. De bij eerste beschouwing der cijfers in het oog 
springende conclusie, dat in de loop der bezetting transacties met Duitsland meer dan 
drie-vierde van in- en export gingen uitmaken is dus slechts juist t.a.v. het handels
aspect. Het warenverkeer met andere landen was uitgebreider.



HOOFDSTUK XXIV

PRIJZEN

§ 1. HET PRIJSBEHEERSINGSAPPARAAT

Om het tot stand komen van de prijsvoorschriften voor huiden, leder en schoenen 
te kunnen schetsen is het allereerst nodig iets te zeggen over de verschillende instan
ties, die zich in bezet Nederland met de prijsvorming bezig hielden.

Geleide prijsvorming was voor Nederland iets nieuws. Zelfs in de maanden van 
neutraliteit had de regering zich in het algemeen beperkt tot het in het oog houden 
van het prijsverloop, terwijl slechts op enkele plaatsen, vaak met indirecte middelen, 
werd ingegrepen. Zo bij de schapevellenregeling en het status-quo-contract voor de 
huidenhandel.1

Toen met de Duitse bezettingstroepen de schaarste-economie definitief haar 
intrede had gedaan, was echter een rigoureuze prijsbeheersing noodzakeüjk geworden, 
daar de vraag naar vrijwel alle goederen het aanbod ging overtreffen, gewoonlijk zelfs 
vele malen overtreffen. Vandaar dat zowel Nederlandse als Duitse overheid een voor
lopige prijsstop afkondigden.2 Deze prijsstop moest vanzelfsprekend gevolgd worden 
door een regeling, die enerzijds een strenge prijsbeheersing mogelijk maakte, ander
zijds ruimte liet voor aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden. Een dergelijke 
regeling kwam to t stand in Prijzenbeschikking 1940 nr 1, waarin de mogelijkheid 
van ontheffing van de prijsstop door de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart c.q. van Landbouw en Visserij was opge
nomen.3

Bij de Afdeling Nijverheid van het Departement werd een Bureau Prijzen gesticht, 
dat met de behandeling van prijsaangelegenheden, vnl. op industrieel terrein werd 
belast. Vanzelfsprekend kon dit bureau niet zonder de adviezen der Rijksbureaux 
en zo werden in de zomer van 1940 ook deze nauw bij de prijspolitiek betrokken.

Van Duitse zijde werd eveneens van stonde af aan een grote belangstelling voor de 
prijsontwikkeling aan de dag gelegd. Een afzonderlijke Abteilung Preisbildung werd 
binnen het Generalkommissariat fü r  Finanz und Wirtschaft gevormd. Zij was, als de 
meeste andere onderdelen van het Rijkscommissariaat, een afvaardiging van een 
Duitse instantie te Berlijn: het bureau van de Reichspreiskommissar. In Duitsland 
was men nl. reeds sedert enige tijd de zonder twijfel zeer juiste overtuiging toegedaan, 
dat voor het voeren van een doeltreffende prijsbeheersingspolitiek concentratie van

1 D e Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 van 24 Juni 1939, maakte strafrechtelijk optreden 
tegen excessen mogelijk. 2 Beschikking nr 28455 d.d. 10-5-40 van de Ministers van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en Landbouw en Visserij. Ned. Stcrt. d.d. 14-5-40 nr 92. Verorde
ning nr 6 d.d. 10-5-40 van de Befehlshaber der Heeresgruppe. (Heeresgruppenverordnungsblatt 
nr 1). 3 Prijzenbeschikking 1940 nr 1 d.d. 11 Juli 1940. ( Verordeningenblad voor het bezette  
Ned. Gebied  nr 64/1940).
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bevoegdheden en van het ambtelijk apparaat nodig was. Deze was dan ook tot stand 
gekomen in genoemde dienst van de Reichspreiskommissar.

Vanzelfsprekend trachtte de Abt. Preisbildung ook in Nederland een dergelijke 
organisatie to t stand te brengen. En daar ook aan Nederlandse zijde de noodzaak 
van centralisatie reeds was gevoeld, verklaarden de Secretarissen-Generaal zich na 
enige tijd accoord met de benoeming van een 'Gemachtigde voor de Prijzen.’ 1 

Per 1 December trad deze nieuwe dienst in functie. Aanvankelijk was zijn taak 
beperkt to t het coördineren van het prijsbeleid en het opstellen van algemene richt
lijnen, terwijl de bevoegdheid tot het geven van voorschriften aan de Secretarissen- 
Generaal bleef voorbehouden. Later werd zijn taak echter aanzienlijk uitgebreid, 
ook de gehele opsporing en berechting van prijsdelicten werd aan hem opgedragen 2 
en in 1942 kreeg hij het recht, zelf prijsvoorschriften uit te vaardigen.3 De prijs- 
afdelingen der Departementen, met name die van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, bleven echter actief bij de prijsvorming in geschakeld, de 
Secretaris-Generaal achtte het in strijd met zijn verantwoordelijkheid voor het ge
hele economische leven, alle toezicht uit handen te geven. Wellicht vermoedt men na 
deze uiteenzetting welk een veelheid van instanties zich met het prijsbeleid bezig 
hielden. Maar eerst recht wordt dit duidelijk, als men de weg, die een verzoek om 
prijsverhoging in vele gevallen 4 moest doorlopen, schematisch voorstelt:

Aanvrager

I
Vakgroep ^  Prijsafdeling v/h  Rijksbureau ^  Bevollmachtigte ^  Reichsstelle (evt.)

I
Prijsafdeling v/h Departement ;§r Andere Departementen (evt.)

I
Gemachtigde

Abt. Preisbildung Reichspreiskomm issar (evt.)

I
Gemachtigde

Prijsafdeling Departement

Prijsafdeling Rijksbureau

I
Aanvrager.

1 Besluit van de Secretarissen-Generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Landbouw en
Visserij, Waterstaat, Sociale Zaken, Financiën en Justitie d.d. 11-11-40. ( Verordeningenblad
nr 218/1940). 2 Prijsbeheersingsbesluit van de Secretarissen-Generaal van H. N . en S. en 
Justitie d.d. 7-1-41. ( Verordeningenblad nr 11/1941). 3 Verordening nr 115/1942 d.d. 13-10-42.
4 In eenvoudige gevallen konden enkele bureaux worden overgeslagen.
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Het is duidelijk, dat het doorlopen van al deze schakels onnoemelijk veel tijd moest 
kosten. Bij quaesties van principiële betekenis moesten bovendien de voorstellen 
vaak meermalen heen en weer gaan om bezwaren van verschillende zijden te overwin
nen. Toch kan men niet spreken van verwarring. Iedere trap in het stelsel had haar 
eigen taak. Zij kostte echter helaas ook haar eigen tijd. Bovendien veroorzaakten nog 
twee andere factoren extra-vertragingen: in de eerste plaats de vaak zeer trage behan
deling bij de Gemachtigde als gevolg van overbelasting van het apparaat en waar
schijnlijk ook van een zeker economisch perfectionisme bij de leiding, en in de tweede 
plaats het wantrouwen en de controversen tussen de verschillende instanties, met name 
tussen de Rbx en de Dienst van de Gemachtigde. Wij behoeven slechts aan de huiden- 
prijzen (Hoofdstuk X, § 4-c) en de prijzen voor schoenreparatie (Hoofdstuk IX, § 11) 
te herinneren om van de gevolgen van dit alles de fraaiste voorbeelden te vinden. In
1943 heeft men getracht de gang van zaken te vereenvoudigen. Achtereenvolgens 
moesten de Prijscontrole- en Prijsvormingsafdelingen der Rbx overgaan naar de 
dienst van de Gemachtigde, zodat voor de Rbx slechts een technisch-adviserende 
functie overbleef.1

Bij verschillende Rbx, zo bij het RHL, ging echter de prijsvormingsafdeling niet 
over.

§ 2. DE PRIJSPOLITIEK VAN HET RHL

Uit de plaats van de Rijksbureaux in het schema van de vorige paragraaf is reeds 
duidelijk wat van de Rbx verwacht werd op prijsgebied. In de eerste jaren was het hun 
taak, algemene en bijzondere prijsregelingen voor te bereiden en overtredingen op 
te sporen volgens de richtlijnen verstrekt door de Gemachtigde en in overleg zowel 
met diens apparaat als met de Prijsafdeling van het Departement.2 Na half 1943 
werd dit gereduceerd tot het houden van contact over prijsquaesties met Gemachtig
de en Departement in verband met de invloed van de prijszetting op de productie- 
verhoudingen.3

In de eerste jaren lag dus het accent op het verband tussen prijsbeheersing en 
overige economische maatregelen in een bepaalde voorzieningssector, in de latere 
op de onderlinge samenhang van de prijzen in de verschillende sectoren. Het spreekt 
vanzelf, dat de voorkeur der Rijksbureaux uitging naar de toestand der eerste twee 
jaren. Men kan immers wel in theorie volhouden, dat het er niet toe doet hoe de 
organisatievorm is, als de verschillende gezichtspunten voldoende worden vertegen
woordigd om tot harmonie te komen, in de practijk is gewoonlijk juist de organisatie
vorm van grote invloed.

Wij komen daarmee tot de tegenstellingen tussen de Rijksbureaux en de Gemach
tigde, die bij het RHL wel zeer duidelijk naar voren traden.

1 Circulaire Secr.-Gen. aan Rbx nr 45526 S d.d. 31-7-43. 2 Circulaire Secr.-Gen. aan Rbx nr 
11583 S. d.d. 7-3-41. 3 Circulaires Secr.-Gen. aan Rbx nr 56113 N .F ./S . d.d. 29-11-43 en 
nr 59112 N .F ./S . d.d. 29-12-43.
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In de eerste plaats was er een volkomen natuurlijk verschil van opvatting tussen 
de dienst van de Gemachtigde en het RHL betreffende de doeleinden der prijspoli
tiek. De doeleinden van de Gemachtigde werden als volgt geformuleerd:1
1. de garantie van een minimum-voorzieningsniveau aan alle Nederlanders;
2. de stimulering van de productie en haar omschakeling;
3. de zo goed mogelijke instandhouding van het productie-apparaat.

Het belang van de consument werd dus voorop geplaatst.2 Zonder twijfel geschied
de dit terecht, het behoud van volkskracht en volksgezondheid eiste het.

Even terecht lag bij de Rbx het accent anders. Hun taak was immers in de eerste 
plaats op te komen voor de belangen van handel en industrie. Als men de doeleinden 
van het RHL zou willen formuleren, zou zonder twijfel punt 3 van dit program 
voorop geplaatst moeten worden, zolang althans 1 en 2 daarvan geen ernstige schade 
ondervonden. En er kwam bij het RHL zeker nog een punt bij, t.w. het garanderen 
van een redelijke winst aan het bedrijfsleven. Niet dat men a tort et a travers de be
langen van handel en industrie wilde dienen! Men zag ook bij het RHL heel goed het 
gevaar van inflatie en het belang van consument zowel als industrie bij stabiele prij
zen. M aar men wist, dat het met onwillige honden kwaad hazen vangen is: als het 
het bedrijfsleven met verlies moest gaan werken, zou het de distributie en controle
maatregelen aan alle kanten gaan ontduiken, uiteindelijk tot nadeel van de consu
ment, die gedwongen zou worden zwarte prijzen te betalen.

Wij zeiden reeds, deze tegenstelling was natuurlijk, en zij zou bij een verstandige 
samenwerking tot aanvaardbare compromissen hebben kunnen leiden. Zij werd 
echter verscherpt door een aantal factoren, waarbij het gevoel een grote rol speelde. 
Gelijk bekend was de Gemachtigde, mr H. C. Schokker, lid der NSB, en hoewel in 
zijn dienst het aantal kameraden niet excessief groot was, kwam deze toch, waar men 
al zoveel andere bezwaren had, in een kwade reuk te staan. Daarbij kwam de hart
grondige af keer op het RHL, dat qua mentaliteit toch eigenlijk een stuk bedrijfsleven 
was, tegen al wat ambtelijk werkte en op economisch gebied theoretiseerde, eigen
schappen waarin de dienst van de Gemachtigde uitblonk. Een en ander werd nog ge
accentueerd door het reeds genoemde trage tempo bij de Gemachtigde. Dit alles 
leidde er toe, dat de onvermijdelijke verschillen van opvatting uitgroeiden tot een 
scherpe tegenstelling en een aanzienlijk wantrouwen. Het RHL trachtte zoveel 
mogelijk in eigen hand te houden en liet zich zo weinig mogelijk in de kaart kijken, 
de Dienst van de Gemachtigde daarentegen trachtte fouten in de berekeningen en uit
eenzettingen van het RHL te vinden. Het belang van consument en bedrijfsleven werd 
verabsoluteerd, vaak tot beider nadeel. W ant de in deze situatie onvermijdelijke 
vertragingen werkten ontduiking in de hand en leidden zowel tot vasthouden van

1 Voor een uitvoerige en heldere theoretische uiteenzetting zie men dr B. Pruyt, Prijsbeheersings- 
politiek, Leiden, 1949, waarvan in dit H oofdstuk meermalen gebruik is gemaakt. 2 D eze doel
einden, met name punt 1, omvatten vanzelfsprekend ook  het voorkom en van een inflatoire 
ontwikkeling.
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voorraden als tot onnodige opschorting van gerechtvaardigde verbeteringen voor de 
producent. Onder meer bij de behandeling der klompenprijzen hebben wij dit reeds 
waargenomen.

Op de uiteindelijke prijszetting hadden deze moeilijke verhoudingen weinig in
vloed, uiteraard moest men tenslotte toch tot een compromis komen.

Het RHL heeft overigens -  grotendeels reeds vóór de Gemachtigde was opge
treden -  op enkele principiële punten zijn opvattingen weten door te zetten, waardoor 
de gehele prijspolitiek in de sector Huiden en Leder toch het stempel van het RHL 
heeft gedragen.

Wij noemden reeds de door het RHL bij zijn prijspolitiek nagestreefde doeleinden. 
In 1939 leidde deze politiek enerzijds tot ingrijpen in het belang van de consument op 
de schapevellen- en huidenmarkt, toen hier door speculatie de prijzen tot onverant
woorde hoogten dreigden te stijgen. Anderzijds nam men een welwillende houding 
aan tegenover de prijsverhogingen in de schoen- en lederindustrie, die wel iets verder 
gingen dan door de gestegen grondstofprijzen noodzakelijk werd gemaakt. Deze 
verhogingen werden tegenover het Departement verdedigd met het argument, dat 
de industrie de laatste jaren tegen verliesgevende prijzen had moeten werken, terwijl 
nu de gelegenheid werd aangegrepen om normale verhoudingen te herstellen. Slechts 
bij excessen zou het RHL willen ingrijpen, een zeker toezicht werd overigens wel 
nodig geacht.1

Toen de oorlog in 1940 ook in Nederland kwam, werd het bedrijfsleven door de 
leiding van het RHL echter meermalen uitdrukkelijk gewezen op de ontoelaatbaar- 
heid van prijsverhogingen in afwachting van een algemene regeling. Reeds vóór Mei 
was de leiding van het RHL tot de conclusie gekomen, dat, ingeval een werkelijke 
noodtoestand zou intreden, haar inzichten t.a.v. de prijspolitiek het beste zouden 
kunnen worden verwezenlijkt door de prijzen der voornaamste grondstoffen zoveel 
mogelijk te stabiliseren en voor de industrie calculatieschema’s in te voeren. Men 
wilde met dit laatste trouwens nog meer bereiken dan prijscontrole alleen. In de eerste 
wereldoorlog had nl. het toenmalige Rijkskantoor voor Huiden en Leder de ervaring 
opgedaan, dat de lederindustrie met haar onderling zeer afwijkende rendementen en 
onkosten zich bij uitstek slecht leent voor standaardisering. Zowel grondstofrende- 
ment als prijszetting waren daardoor vrijwel oncontroleerbaar gebleken. De heer Ver
woerd had zich ditmaal ten doel gesteld deze beide onzekerheden zoveel mogelijk 
op te heffen en met dat doel was door de Afdeling Contröle van het RHL onder 
leiding van de heer Hilhorst bijna een jaar lang gecijferd om een bruikbaar schema te 
vinden.2 In de zomer van 1940 was dit gereed.

1 L. F. Verwoerd in vergadering met ambtenaren v/h Dept. op 6-11-39. D e heer V. raadde tevens 
tot voorzichtigheid bij ’t stellen van vaste prijzen, daar de Staat later de verantwoordelijkheid zou  
dragen bij verliezen ontstaan door prijsfluctuaties op de wereldmarkt. 2 M ededelingen van L. 
F. Verwoerd en J. G. Hilhorst aan de schrijver. Bij het ontwerpen van het calculatieschema werd
o.m. gebruik gemaakt van de calculatiemethode van de Duitse Fa. Heyl te W orms en van feite
lijke gegevens ter beschikking gesteld door een aantal Nederlandse fabrieken.
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Het principe van de ontworpen regeling was als volgt: In een éénmaal te houden 
enquête zou het RHL gegevens verzamelen omtrent de (op het formulier in een aantal 
categorieën gespecificeerde) fabricagekosten in het laatste boekjaar vóór 1940, als
mede omtrent het verbruik aan looi- en verfstoffen in dat jaar.

Voorts zou na de invoering van het calculatieschema voor iedere bewerkte partij 
leder een calculatie van de verkoopprijs moeten worden ingezonden, waaraan de 
bedrijfskosten van dit laatste boekjaar vóór 1940 ten grondslag dienden te worden 
gelegd. De maximaal toegelaten verkoopprijs zou zijn de som van:

a. wettelijk geoorloofde inkoopsprijs van de voornaamste grond- en hulpstoffen;

b. bedrijfskosten en afschrijving als in het basisjaar;

c. omzetbelasting;

d. kapitaalsrente en winst.

Om te controleren of de op deze wijze gevonden prijs nog voldoende geacht kon 
worden in verband met de te verwachten stijging der kosten (punt b), zou het RHL 
iedere vier maanden aan de fabrikanten een opgave vragen van de werkelijke bedrijfs
kosten, die dan vergeleken konden worden met die in het basisjaar.

Voor de schoenindustrie was een soortgelijk schema ontworpen, inplaats van een 
partij-calculatie werd hier echter een afzonderlijke calculatie voor elk model geëist.

Deze wijze van calculeren hield dus rekening met de individualiteit der bedrijven 
en liet de mogelijkheid, prijsstijgingen der voornaamste grondstoffen direct mee te 
berekenen. Het was echter de bedoeling van het RHL deze laatste zoveel mogelijk 
te stabiliseren. Men was daarmee reeds in 1939 begonnen door de begunstiging van 
het status quo-contract in de huidenhandel en ging in 1940 verder door het fixeren 
van een eenheidsprijs voor looistoffen.

Voorts had men bij het RHL het plan om wanneer uit de viermaandelijkse kosten- 
enquêtes zou blijken, dat bijv. door loonsverhogingen of prijsstijging van materialen 
de werkelijke kosten die van het basisjaar aanzienlijk zouden gaan overtreffen,. ook 
een verhoging van de factor bedrijfskosten toe te staan. Tenslotte wilde men, zo de 
omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven de mogelijkheid openen to t het 
in rekening brengen van door onderbezetting gestegen kosten.1 Deze voorstellen 
werden in de zomer van 1940 aan het Departement ter goedkeuring voorgelegd. De 
invoering was urgent, omdat met name de gestegen prijs der geïmporteerde looi
stoffen handhaving van de prijsstop onaanvaardbaar maakte. Ook de bedrijfs
organisaties drongen op invoering aan.2 Men had echter ten Departemente nogal 
enige bezwaren. Als richtlijn voor de gehele industrie was nl. reeds aangenomen, 
dat door onderbezetting gestegen kosten alleen in het uiterste geval in rekening

1 M ededelingen van J. G. Hilhorst aan de schrijver. 2 Weekverslag van het bureau Prijzen van 
het Dept. van H. N . en S. over 9/14 September 1940. (C.A.B. Alg. Pol. 1288).
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zouden mogen worden gebracht. Door een algemeen in rekening brengen van deze 
kosten zou immers het gehele prijsniveau in een voorshands onberekenbare opwaartse 
beweging gebracht worden. Voorts kwam men met een bezwaar, dat in later jaren 
door de Gemachtigde voortdurend zou worden herhaald, nl. dat het schema, dat 
individuele prijszetting voor ieder bedrijf beoogde, te weinig houvast bood. Het 
RHL kon dit echter ontzenuwen met een beroep op de grote kosten differentiatie in 
de lederindustrie, waar bijv. als gevolg van wisselende factoren als de geaardheid 
van het water op de plaats van vestiging de kosten per kg leder van 20 tot 45 cent 
konden variëren.

Ernstiger was het meningsverschil dat over de rente en winstnormen ontstond. 
Het RHL had voor beide 5 % voorgesteld, als winstnorm in de overleder en schoen
industrie zelfs 6 %. Men achtte dit redelijk o.a. in verband met de verhouding tussen 
omzet en bedrijfskapitaal en gezien de slechte jaren in de lederbranche vóór de oor
log. Ten Departemente vond men echter 2% % voldoende, waarbij o.a. gewezen werd 
op het Duitse schema, dat 2 % winst toestond en het juist gereedgekomen schema 
voor de wolindustrie, waarbij de fabrikanten zelf 2% % hadden voorgesteld. Voorts 
werd aangevoerd, dat zonder twijfel in enkele posten van het schema nog wel ver
borgen winstmogelijkheden zaten en dat ook met de opbrengst der afvallen geen 
rekening was gehouden. Men berekende zelfs ruwweg, dat een winst van 15 % niet 
to t de onmogelijkheden behoorde. D it was zonder twijfel reëel gezien van het De
partement, het calculatieschema was zeer ruim gesteld. De heer Verwoerd kon hier
tegenover echter het zakelijk argument plaatsen, dat bij de sterke onderbezetting in de 
leder- en schoenindustrie, waarmee geen rekening mocht worden gehouden, derge
lijke winsten voorlopig illusoir waren. Bij een bedrijfsbezetting van 60 %, die in de 
herfst van 1940 nauwelijks bereikt werd, berekende hij een totale rentabiliteit van 
3%  %, hetgeen inderdaad te laag zou zijn. Tenslotte kreeg de heer Verwoerd zijn zin. 
Het Departement stond toe, dat door een hogere winstmarge de aanzienlijke onder- 
bezettingsverliezen zouden worden gecompenseerd. De calculatieschema’s, welker 
gebruik op 1 December 1940 verplicht werd gesteld, stonden dus de berekening van 
5 % kapitaalsrente en 5 resp. 6 % winst toe.1

De invoering geschiedde overhaast, want de leiding van het RHL had er 
de lucht van gekregen, dat de benoeming van de Gemachtigde in de lucht hing. 
Men slaagde er in, met medewerking van departementale zijde in, nog juist voor 
de benoeming van deze nieuwe ’dwarskijker’ de nodige circulaires de deur uit

1 D e  verplichting tot het volgen der calculatieschema’s werd bij circulaire m odel 254 d.d. 
16 Novem ber 1940 aan alle ingeschreven fabrikanten opgelegd, als voorwaarde verbonden aan 
alle vergunningen mitsgaders aan de inschrijving. D e calculatievoorschriften voor de Zoolleder, 
Overleder en Schoenindustrie werden op 30-11-40 uitgezonden. (Circulaires R H L m odel 256 Z, 
256 O en 256 S, C .A .B. RH L-docum entatie, map 29). Verdere gegevens ontleend o.m. aan 
weekverslagen Bureau Prijzen en de nota’s genoem d in noot 3 op pag. 106 en noot 1 op pag. 107.
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te krijgen.1 Een succes, waarvoor de industrie het RHL heel dankbaar mocht zijn.
Het sprak vanzelf, dat de Gemachtigde, die zijn Dienst nog geheel moest op

bouwen, voorlopig geen gelegenheid had, op de calculatieschema’s terug te komen. 
Toch was dat op den duur noodzakelijk. Het gebruik der calculatieschema’s was 
nl. wel door het RHL voorgeschreven, maar daarmee waren het nog geen bindende 
prijsvoorschriften, die immers slechts door de Secretaris-Generaal konden worden 
gegeven. Er heerste dus een merkwaardige toestand op prijsgebied: er was een voor
geschreven calculatieregeling, maar de fabrikant, die zich daaraan hield, was niet 
zeker, dat de prijs geoorloofd was.2 Ja, strikt genomen was hij zelfs steeds in over
treding, omdat in theorie voor de leder- en schoenindustrie nog de prijsstop op het 
niveau van 9 Mei 1940 gold. Anderzijds kon overtreding der calculatievoorschriften 
niet als prijsdelict worden bestraft. Een definitieve regeling in de vorm van een prijs
beschikking was dus noodzakelijk.

Nadat in samenwerking met het Departement nog enige technische verbeteringen 
in de schema’s waren aangebracht, werden zij daarom op 16 Mei 1941, thans als 
ontwerp prijsbeschikkingen aan de Gemachtigde toegezonden. Op 9 Mei 1942 kwa
men ze terug! Inmiddels hadden tal van besprekingen tussen RHL, Departement, 
Gemachtigde en Abt. Preisbildung plaats gevonden. De voornaamste bezwaren van de 
Gemachtigde betroffen de rentevoet en het winstpercentage. Men had nl. in de loop 
van 1941 bij zijn dienst als algemene richtlijn voor rente en winst 4 resp. 2 % aan
genomen, de percentages van het RHL lagen daar aanmerkelijk boven. Ook thans 
verdedigde het RHL deze hogere percentages door een beroep te doen op de nood
zaak van compensatie van onvermijdelijke verliezen. Ditmaal ging het niet om ver
liezen door onderbezetting, sedert de bedrijfssluiting van 1941 was de bezetting der 
nog werkende bedrijven op een normaal peil (80-100 %) gekomen. Het RHL achtte 
thans echter een compensatie voor de sterk gestegen bedrijfskosten noodzakelijk. 
Oorspronkelijk had men zelfs voorgesteld om deze kostenstijging, die uit de vier
maandelijkse enquêtes van het RHL was berekend op 38 % voor de zoollederin- 
dustrie, 8 % voor de overlederindustrie en 19 % voor de schoenindustrie, bij on
gewijzigde winst- en rentenormen te laten medeberekenen, dit was echter nog vóór 
de bedrijfssluiting.3

Met dit nieuwe voorstel to t compensatie ging de Gemachtigde eindelijk accoord 
zodat tenslotte in Augustus 1942,21 maanden na hun in werking treden, de calculatie-

1 M ededeling van L. F. Verwoerd en J. G. Hilhorst aan de schrijver. Het stuk van het Ver
ordeningenblad, dat het Besluit i.z. de bevoegdheden van de Gemachtigde van 11-11-40 bevatte, 
verscheen op 30-11-40. Mr H. C. Schokker werd tot Gemachtigde benoemd bij beschikking van 
2-12-40, het R H L had dus geen dag later kunnen komen. Aan de A bt. Preisbildung, die inlich
tingen verzocht over het haastig verloop werd medegedeeld, dat de regeling slechts voorlopig 
was. D e eigenlijke beschikking zou nog komen. 2 Het R H L  m oest dit erkennen en zelfs bij 
circulaire aan de ingeschrevenen mededelen, dat de berekende prijzen voor eigen verantwoording 
waren. (Circulaire R H L model 312 d.d. 17-3-41 C.A.B. RHL-circulaires). 3 Brief RH L aan 
Dept. nr 100935 d.d. 5-7-41, blijkens weekrapport Bureau Prijzen van 28 Juli-7 Augustus 1941 
nam het Dept. deze voorstellen over. (C.A.B. A  4/1 resp. Alg. Politiek 1288).
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voorschriften de noodzakelijke sanctie als prijsvoorschrift verkregen.1 De rentevoet 
bedroeg nu 4 %, de toegestane winst bleef onveranderd 5 resp. 6 %.

De beschikkingen waren echter nog niet in de Staatscourant afgedrukt of de Ge
machtigde gaf reeds uiting aan zijn voornemen, een en ander nog eens grondig te 
bezien. De algemene richtlijnen voor de prijsvaststelling bij de Gemachtigde hadden 
nl. in de loop van 1942 wederom uitbreiding ondergaan, waarbij op gronden, die wij 
hier niet uitvoerig kunnen bespreken, een individuele calculatieregeling minder wen
selijk werd verklaard.2 Het voornaamste bezwaar was wel het gebrek aan controle
mogelijkheid voor de controledienst van de Gemachtigde. Men krijgt voorts de in
druk, dat in het onderhavige geval de contröle van het RHL niet geheel vertrouwd 
werd. De Gemachtigde wenste zelf de cijfers van de fabrieken en de resultaten van 
het geldende stelsel te controleren. Op grond daarvan hoopte men bij zijn dienst, 
dat het mogelijk zou blijken een uniforme regeling, gebaseerd op de reële kosten van 
een ’normbedrijf’ in te voeren, waarbij men niet langer genoegen zou behoeven te 
nemen met de vage compensatie tussen ongecontroleerde kostenstijging en hogere 
winst.3

Als gevolg hiervan heeft de Afd. Prijsvorming van het RHL in samenwerking 
met enkele ambtenaren van de Gemachtigde in 1942-1943 langdurige onderzoekingen 
moeten verrichten op het gebied van kosten en bedrijfsresultaten bij een groot aantal 
leder fabrieken. Het bleek echter niet mogelijk een ’normbedrijf’ zo te construeren, 
dat op de voor dit bedrijf berekende kosten een uniforme regeling zou kunnen worden 
gebaseerd. Ondanks de vele weken aan het onderzoek besteed, bleef alles tenslotte bij 
het oude.4

Pas in September 1944 kwam er een voorstel van de Gemachtigde om het schema 
voor de schoenindustrie te wijzigen in dier voege, dat voor bepaalde soorten schoeisel 
vaste bewerkingsmarges zouden worden gesteld, zulks naar het voorbeeld van de 
Duitse regeling op dit punt. Het was toen vanzelfsprekend te laat voor wijzigingen.5

Het streven van het RHL om de leder- en schoenindustrie, de kern van het voor- 
zieningsapparaat in de lederbranche, een redelijke bestaansmogelijkheid te verzekeren, 
heeft dus gedurende de gehele bezetting succes gehad. Er bestaat geen twijfel aan of de 
rentabiliteit in beide industrieën is zéér behoorlijk geweest. Daartoe werkten trouwens 
ook andere factoren dan de calculatieregeling mede, met name de mogelijkheid van

1 Gegevens ontleend aan stukken uit C.A.B. A  4/1 en Archief Abt. Preisbildung N  5 a-e.
O.a.: Ontwerp R H L toegezonden aan Departement d.d. 9-4-41; idem  aan Gemachtigde d.d. 
9-5-41; door Gemachtigde doorgezonden aan A bt. Preisbildung d.d. 20-10-41 (!); Aktenverm erke  
Abt. Preisbildung d.d. 12-11-41 en 17-12-41; terugzending naar Gemachtigde d.d. 27-3-42; 
naar Departement d.d. 6-5-42. D e  Calculatiebeschikkingen (nrs 27415/7 NP) werden op  
9-6-42 geparafeerd door de Secr.-Generaal, op 2-7-42 door de Gemachtigde, op 30-7-42 door 
Dr. Trabold van de Abt. Prb., op 10-8-42 verschenen zij in de Ned. Stcrt. 2 Zie Pruyt op. cit. 
§ 10 en de in dit werk als bijlage opgenom en richtlijnen voor de Prijsvaststelling I en II.
3 Brieven Gemachtigde aan Abt. Preisbildung d.d. 20-10-41 en 5-8-42 (Archief Abt. Preisbildung
N  5 a-e). 4 Verspreide gegevens C .A.B.-RH L. M ededelingen van J. G. Hilhorst aan de schrijver.
5 Gegevens uit C.A.B. RHL-directie en Archief Abt. Preisbildung N  7.
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extra-verkopen, bij de lederfabrikanten, doordat het officiële rendement lager was dan 
het reële, bij de schoenfabrikanten doordat werd ’overgehouden’ op Duitse en andere 
schoenorders. Deze extra-verkopen, al of niet tegen verhoogde prijzen, hebben 
zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld.1

Ook de arbeiders, die vaak repen leder mee naar huis kregen, profiteerden daar
van.

Schrijver dezes gelooft niet, dat het RHL bij zijn streven verder is gegaan dan 
met het oog op de belangen der bevolking geoorloofd was. Het handhaven van ge
regelde toestanden t.a.v. de distributie is immers van groter belang dan een prijs
verschil van enkele procenten bij het gedistribueerde product. Tezamen met het ver
gunningsstelsel voor de lederhandel gaf de calculatieregeling het RHL ook een voor
treffelijke gelegenheid tot het controleren der in de handel gevraagde prijzen. Bij het 
aanvragen van een verkoopvergunning kon men nl. bij het RHL nagaan of de op het 
formulier ingevulde prijs overeenkwam met de partijcalculaties van de betrokken 
looierij.

Men heeft de calculatieregeling veroordeeld op grond van het feit, dat zij toe
stond, foutieve investeringen van vóór de oorlog in de prijzen te verdisconteren, en 
ook wegens het uitschakelen van de invloed van extra-qualiteit op de prijzen.2 Zonder 
twijfel zijn dit onvermijdelijke gevolgen van het stelsel, waarvan vooral de producen
ten van qualiteitsproducten nadeel ondervinden moesten. De geuite critiek ziet 
echter voorbij aan het nagestreefde doel: de rentabiliteit van de gehele industrie zo
veel mogelijk te verzekeren in het belang van een geordende distributie en het ge
hele industriële apparaat zoveel mogelijk ongeschonden door de oorlog te brengen. 
Door het vasthouden aan het kostenniveau van 1939 bleef trouwens een prikkel voor 
de fabrikant bestaan om door rationalisatie van het bedrijf de gemiddelde kosten 
te verlagen.3

De invoering van de calculatieschema’s vergde vanzelfsprekend tijd. De opgaven 
moesten worden gecontroleerd, waarbij gewoonlijk nadere gegevens noodzakelijk 
bleken, niet alleen omdat sommigen slordig of zelfs onjuist ingevulde staten hadden 
gezonden, maar ook, omdat bij vele bedrijven de administratie te primitief bleek 
om er de gevraagde gegevens aan te ontlenen. Het calculatieschema veronderstelde

1 Het zou een nadere studie waard zijn in hoeverre deze en dergelijke inkomsten in andere be
drijfstakken een belangrijke rol gespeeld hebben voor de instandhouding der rentabiliteit van het 
bedrijfsleven, en daarmee van de mogelijkheid tot handhaving van een laag prijsniveau voor 
distributiegoederen. Pruyt op. cit. besteedt daaraan helaas vrijwel geen aandacht met voorbijzien 
van het feit, dat om  bijv. een onderbezetting van 50% goed te maken slechts enkele procenten 
der productie tegen zwarte prijzen behoefden te worden afgezet. H et verkrijgen van concrete, 
laat staan exacte, gegevens over dergelijke compensaties over wier bestaan hebben iedereen uit 
de branche het eens is, lijkt echter zeer moeilijk, zo niet ondoenlijk om  begrijpelijke redenen.
2 G. van Loon. Bijzondere Vormen van Bedrijfsorganisatie. W aalwijk z.j. (niet in de handel).
3 D it in overeenstemming met de geciteerde richtlijnen van de Gemachtigde, die op dit punt 
dus succes had. Overigens moet betwijfeld worden o f  het effect in deze richting groot is geweest. 
D e omstandigheden: Arbeitseinsatz en wisselende productie met slecht materiaal waren er niet 
naar.
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een behoorlijke boekhouding met specificatie der verschillende kostensoorten. Deze 
bleek bij vele kleine bedrijven niet te bestaan. Zelfs grotere looierijen bleken vaak 
niet in staat tot het verstrekken van exacte gegevens omtrent hun productie, daar 
alleen de aankoop van grondstoffen en de verkoop van leder waren geadministreerd, 
soms aangevuld met voorraadopnamen, maar niet regelmatig een productieboek 
was bijgehouden. Bij sommigen speelde daarbij de ook voor de oorlog wel bestaande 
gewoonte een deel der productie zonder factuur te verkopen (ontduiking van omzet- 
en andere belastingen!) een rol. In vele gevallen was daardoor met hulp van de con
troleurs van het RHL een soort reconstructie noodzakelijk van kosten en productie- 
gegevens uit het basisjaar. Het duurde daardoor wel een vol jaar voor alles geregeld 
was. Door de grote beperking van het aantal producerende bedrijven was daarna 
een regelmatige contröle gemakkelijk vol te houden.

Nadat de regeling voor de leder- en schoenindustrie tot stand was gekomen, 
trachtte het RHL op soortgelijke wijze tot calculatieschema’s te komen voor de leder
waren en drijfriemindustrie om ook deze onder contröle te brengen en tevens voor hen 
een vaste bestaansmogelijkheid te scheppen. In het eerste geval gelukte dit niet. Het 
product was te veelvormig om vaste normen te kunnen vinden en eerst recht werd 
dat het geval na de algemene overgang op papierweefsel, kunstleder etc. De prijs
situatie in de lederwarenbranche werd daardoor tamelijk onoverzichtelijk, hetgeen 
zij ook verder gebleven is.

Voor de drijfriemindustrie kwam daarentegen wel een schema tot stand, zij het 
na een strijd van ruim anderhalf jaar met de Gemachtigde, die ook hier liever een 
eenheidsprijs of vaste marge boven de lederprijs zou hebben gezien. Met uitvoerige 
berekeningen toonde het RHL de onmogelijkheid aan op grond van de zeer uiteen
lopende fabricagemethoden en van het volkomen dooreenlopen van reparatie en 
productie van nieuwe riemen. Na nog enkele meningsverschillen over kostenpeil en 
winst werd tenslotte het ontwerp van het RHL aanvaard. Dit bestond uit een indi
viduele prijscalculatie per ’eenheid drijfriem’ (1 m X 100 mm X 10 mm) uit leder
verbruik, verbruik van lijm, koperdraad en veters en fabricagekosten. Evenals bij de 
lederindustrie werden de laatste gefixeerd op het peil van 1939, terwijl voor grond
stoffen de gemiddelde inkoopsprijs over de laatste drie maanden moest worden be
rekend. Het lederverbruik werd per eenheid gefixeerd op 1,25 kg voor ingebrand 
kernleder, 1,15 kg voor handgesmeerd kernleder en 1,05 kg voor chroomleder. De 
rente bedroeg 4 %, terwijl met het oog op het belang van de bedrijfstak door de Ge
machtigde 3 % winst werd toegestaan.1

Ook de drijfriemindustrie, die door de vele reparatie-werkzaamheden vrijwel on
controleerbaar was, is hiermede zeer behoorlijk uitgekomen.

1 Voorstel R H L aan Dept. n.a.v. reeds gehouden besprekingen in brief nr 152715 d.d. 17-1-42, 
antwoord inhoudende de door de Gemachtigde geopperde bezwaren d.d. 21-10-42, nr 52920 NP. 
(C .A.B. Exh. 72418-1942 doss. A  4/1). Verdere gegevens uit Archief Abt. Preisbildung N  6 f, Prijs
voorschrift 1943 calculatie Lederen Drijfriemen d.d. 16-9-43, gepubliceerd in de Ned. Stcrt. 
d.d. 27-9-43 nr 187.
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Voor de detailhandel in schoenen bereikte het RHL na de nodige strubbelingen 
een regeling waarbij een procentuele marge boven de inkoopsprijs werd toegestaan 
(zie Hoofdstuk X, § 8-b  en de noten 1 en 2 op pag. 198). Hier duurde het 16 maan
den vóór er een regeling was.

Ten aanzien van de prijzen voor grondstoffen, dus van huiden en vellen en van 
looistoffen, had het RHL minder strijd te voeren. De moeilijkheden die ook hier 
niet ontbraken, betroffen geen winst of rente-quaesties maar de aanpassing aan het 
Duitse prijspeil. Zij moesten dus in besprekingen met de Duitsers worden behandeld, 
waarbij deze laatsten vrijwel steeds hun zin doorzetten. Het voornaamste doel van het 
RHL: stabilisatie over zo lang mogelijke perioden, werd echter gemakkelijk bereikt. 
Bij huiden (zie Hoofdstukken VII, § 3, VIII, § 4-c, X, § 4-c) bleef de prijs na een verla
ging in December 1940 de gehele oorlog door vrijwel constant. Bij looistoffen was 
door de stijgende importprijzen tweemaal een aanzienlijke prijsverhoging nodig 
(zie Hoofdstukken IV, § 3-a en VIII, § 3-ti).

De overige prijsregelingen, die in de sector huiden en leder tot stand kwamen zijn 
öf reeds uitvoering behandeld (Schoenreparatie: Hoofdstukken IX, § 9 en XII, § 3-a, 
Klompen: Hoofdstuk X III-/) öf van minder belang. Volledigheidshalve noemen 
wij nog de prijsvoorschriften voor schoenbeslag,1 klompenreparatie,2 houten san
dalen en sandaalzolen 3 en buigzame halve houten schoenzolen.4

Voor de lederhandel werd nooit een afzonderlijke regeling getroffen, hier gold dus 
een margestop bij het bedrag van de per 9 Mei 1940 gebruikelijke marge.

Doordat het RHL voor vrijwel alle takken van industrie en handel een algemene 
regeling tot stand bracht, was het aantal individuele aanvragen om toestemming 
tot prijsverhoging gering. Maandelijks werden gewoonlijk slechts twee tot vier ge
vallen behandeld.

Het zal bij de voortdurende moeilijkheden met de Gemachtigde niemand ver
wonderen, dat toen in 1943 de Afdeling Prijscontrole van het RHL naar de Gemach
tigde moest overgaan (ingevolge algemene richtlijnen van het Departement), door de 
directie ten scherpste geprotesteerd werd. En het was waarlijk niet alleen het wan
trouwen jegens de Gemachtigde of de tegenzin van de heer Verwoerd iets uit handen 
te geven, dat tegen deze overdracht sprak. Prijsvorming, distributie en contröle 
waren bij het RHL zo nauw verweven, dat het apert onredelijk was een onderdeel 
hieruit los te maken. Zelfs bij de Gemachtigde zagen sommige ambtenaren dat in. 
Alle protesten bleven echter vruchteloos, ondanks steun van de Secretaris-Generaal: 
per 1 Augustus moest de afdeling worden overgedragen. Het RHL stond echter 
alleen de boekhoudkundige ambtenaren af en behield alle deskundigen, terwijl ook 
aan de vertrekkenden onmiddellijk de opsporingsbevoegdheid t.a.v. distributie- 
overtredingen werd ontnomen, waaraan de Gemachtigde zich niet weinig ergerde.

1 Ned. Stcrt. d.d. 20-10-43 nr 204. 2 Ned. Stcrt. d.d. 9-5-44 nr 90. 3 Ned. Stcrt. d.d. 15-9-43 
nr 179; 20-7-43 nr 206 en 24-7-43 nr 207. 4 Ned. Stcrt. d.d. 2-9-43 nr 170 en 3-7-44 nr 127.
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Toen later ook op overdracht der prijsvormingsafdeling werd aangedrongen wist de 
leiding van het RHL haar standpunt te handhaven.1

§ 3. HET PRIJSVERLOOP

De indexcijfers, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, om
trent het verloop van de groothandelsprijzen in de ledersector zijn de volgende:2

(Januari 1941 =  100) Grondstoffen Afgewerkte producten
Augustus 1939 . . . . . 75,0 58,0
Maart 1940 103,1 84,7
December 1940 101,6 89,5
December 1941 . . . 101,5 111,1
Decem ber 1942 100,9 118,6
Decem ber 1943 , 100,9 124,2
Decem ber 1944 . . . 100,9 129,0

Het is duidelijk dat hierbij onder de grondstoffen niet zijn opgenomen de plant
aardige looistoffen wier prijsverloop (1940 f  1,—, 1941 f  1,70, 1943 f  3,30) de prijs 
van het voornaamste artikel: zoolleder, tijdens de bezetting heeft bepaald.

De zoollederprijzen stegen overigens nog sterker dan de tweede kolom zou doen 
geloven. Hierin moeten immers ook verwerkt zijn de prijzen van schoenen en over
leder, die aanzienlijk minder stegen.

Voor zoolleder bedroeg in de crisisjaren vóór 1939 de gemiddelde fabrieksprijs 
immers f  1,— per kg, in de neutraliteitsperiode steeg hij reeds tot ca. f  1,60, in 1941 
ca. f  2,60, terwijl hij in 1943 f  3,50 werd.

1 Brief Dir. RH L aan Secr.-Gen. d.d. 10-5-43 nr 301321, brief Secr.-Gen. aan Gemachtigde 
d.d. 1-6-43, Aktenverm erk  betr. onderhoud Trabold-Verwoerd d.d. 30-6-43, Brief Abt. Prb. aan 
Secr.-Gen. d.d. 6-7-43, Secr.-Gen. aan D ir. R H L d.d. 21-7-43, R H L aan Gemachtigde d.d. 28-7-43 
nr 325077. (C.A.B. RHL-directie en Archief Abt. Prb. B ic ) .  2 Soc. en Econ. Kroniek 1940-1945.
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§ 1. STRAFBEPALINGEN EN SANCTIES

De overtreder van distributie- en prijsvoorschriften werd bedreigd met een geheel 
arsenaal van strafbepalingen. Niet alleen kon hij door de gewone, later door de eco
nomische, rechter gestraft worden, maar daarnaast bestond nog het tuchtrecht voor 
de prijsbeheersing, en de mogelijkheid tot bestraffing door de Rijksbureaux. Ondanks 
dit alles was de verleiding der enorme winstmogelijkheden blijkbaar zo groot, dat nog 
voortdurend naar verbeteringen in het stelsel van repressieve bepalingen werd 
gezocht.

Aanvankelijk bestond alleen de mogelijkheid to t bestraffing krachtens de straf
bepalingen van de Distributiewet 1939, de strafmaxima waren resp. vier jaar en 
f 10 000 boete. Al zeer spoedig bleek vooral dit laatste maximum totaal onvoldoende 
om de straf enigszins in evenwicht te brengen met de behaalde voordelen. In de loop 
van 1941 werd dit gebracht op acht jaar resp. f  100 000, terwijl voor prijsovertredingen 
zelfs tien jaar gevangenisstraf en boete to t een onbeperkt bedrag mogelijk werden 
gemaakt.1

Deze straffen waren wel hoog genoeg, maar de practijk der berechting werd door 
alle Rijksbureaux voor vele gevallen ondoelmatig gevonden. In de eerste plaats 
achtte men de justitie te traag om van haar arbeid een voldoende afschrikkende 
werking te doen uitgaan. Zelfs na de instelling van de afzonderlijke economische 
rechter voor dit soort delicten raakten de parketten meermalen overbelast en liet de 
afdoening van zaken soms maanden op zich wachten. In de tweede plaats werden ook 
de straffen, die tenslotte vielen, in sommige gevallen onbevredigend gevonden. Aan
vankelijk had men te kampen met een zeker wanbegrip bij de rechters, die bijv. een 
overtreding, die f  25 000’had ’opgebracht’, beboetten met f  500, maar ook later, toen 
de straffen hoger uitvielen, bleven er moeilijkheden, bijv. doordat het in sommige 
aperte gevallen van overtreding zeer moeilijk bleek, een wettig en overtuigend bewijs 
van opzet te leveren. In de derde plaats hadden de Rbx een eenvoudig snelwerkend 
boetestelsel nodig voor kleine overtredingen zonder de omslag van een strafvervol- 
ging.

Zowel Rbx als Gemachtigde voelden daarom de behoefte aan een mogelijkheid 
tot snelle en ingrijpende bestraffing buiten de rechter om. Bij de Prijsbeheersing werd 
die gevonden in het tuchtrecht, dat de Inspecteurs voor de Prijsbeheersing de gele
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1 Distributiewet 1939 d.d. 24-6-39 Stbl. nr 633. Econom isch Sanctiebesluit van de Secretarissen- 
Generaal van Landbouw en Visserij, Handel Nijverheid en Scheepvaarten Justitie, d.d. 23-8-41. 
Verordeningenblad 174/1941.
Prijsbeheersingsbesluit van de Secr.-Gen. van H. N . S. en Justitie, d.d. 7-1-41. Verordeningenblad 
11/1941.
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genheid gaf, boeten tot een onbeperkt bedrag op te leggen, bedrijven tijdelijk of voor
goed te sluiten en goederen verbeurd te verklaren. Bij de Rijksbureaux kwam geen 
tuchtrecht tot stand. Men vond daar een oplossing door van de ondernemingen een 
zg. boeteverklaring met daarvoor gestelde bankgarantie te vragen. Als voorwaarde 
voor de inschrijving werd de ondertekening van een verklaring gevraagd, waarin de 
ondernemer zich verplichtte, bij niet naleving der distributievoorschriften (ter be
oordeling van de directeur van het betrokken Rijksbureau) een door de directeur 
vast te stellen bedrag als ’boete’ te betalen. Tot een tevoren vastgesteld maximum 
diende de ondernemer hiervoor een bankgarantie te stellen. Voorts was de directeur 
steeds bevoegd, vergunningen geheel of gedeeltelijk in te trekken en de inschrijving 
tijdelijk of voorgoed te schrappen.1 Uit een oogpunt van rechtszekerheid was deze 
regeling natuurlijk niet zo fraai, men zou zelfs grondwettelijke bezwaren kunnen aan
voeren.23 Ten Departemente heeft men dan ook getracht de uitvoering enigszins onder 
controle te houden, aanvankelijk door de Rbx te verplichten, alvorens tot het op
leggen van boetes of het sluiten van bedrijven over te gaan, contact op te nemen met 
de Afdeling Juridische Zaken ten Departemente, later door een regeling voor hoger 
beroep. Dit beroep kon voor boetes hoger dan f  500 worden ingesteld bij de Secretaris- 
Generaal, die echter niet zelf deze zaken ambtelijk afdeed, doch zich liet adviseren 
door de ’Garantiecommissie Distributiewet’, waarin een aantal juristen zitting had 
onder voorzitterschap van prof. mr Ph. A. N. Houwing, hoogleraar te Rotterdam. 
In feite was hiermede de rechtszekerheid veel verbeterd, in elk geval zou het dwaas 
zijn, speciaal op dit punt van een mogelijkheid to t willekeur te spreken, waar eigen
lijk op elk terrein het bedrijfsleven van de Rbx afhankelijk was.

Ingeval van een distributie- of prijsovertreding, die veelal trouwens samengingen, 
bestonden voor een Rijksbureau dus drie mogelijkheden om een bestraffing te ver
krijgen:
1. Bestraffing door het RB zelf met een boete en/of intrekking van vergunningen c.q. 

sluiting van het bedrijf.
2. Doorgeven van het geval aan de Officier van Justitie ter behandeling door de eco

nomische rechter.
3. Doorgeven van het geval aan de inspecteur voor de prijsbeheersing, die dan nog 

kon kiezen tussen tuchtrechtelijke afdoening en doorgeven aan de Officier van 
Justitie.

1 Circulaire Departement aan Rbx nr 11024 N /J.A . d.d. 26-3-40. 2 D e regeling was overgeno
men uit de Crisis-Invoer Wet, ook in de vorige oorlog had bijv. bij het toenmalige Rijksdistributie
kantoor voor Huiden en Leder een dergelijke regeling bestaan. {N ed. Stcrt. van 5 Mei 1917 nr 105).
3 Bij de juridische fundering der boeteheffing werden twee verwante redeneringen toegepast. 
In de eerste plaats kon de boete worden opgevat als een soort te verbeuren dwangsom bij het niet 
nakom en van een contract, in de tweede plaats werd de boete beschouwd als een vergoeding voor  
de schade door de overtreding aan de distributie (en daarmee aan de volksgemeenschap?) toe
gebrachte schade. (Desbetr. departementale circulaires passim). Beide redeneringen naar analogie 
gaan enigszins mank. Formeel werd de heffing gebaseerd op art. 4 van het Distributieheffings- 
besluit, zij werd dus als bijdrage in de kosten der distributie beschouwd.
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Al doende vond men gewoonlijk logische criteria voor de verdeling der te be
straffen gevallen over deze categorieën.

Alle ernstige prijsovertredingen werden doorgegeven aan de inspecteurs. De eco
nomische overtredingen werden in de regel door het RB zelf afgedaan, alleen zeer 
ernstige en vooral crimineel geachte gevallen werden naar de Officier van Justitie 
gezonden.

§ 2. DE BIJ HET RHL GEBRUIKTE MAATREGELEN

Het RHL was een der eerste Rijksbureaux, dat zijn ingeschrevenen verplichtte, een 
bankgarantie te stellen. Reeds bij de eerste inschrijving in September 1939 werd dit 
aan de gegadigden medegedeeld.1 Voor looiers was het bedrag der garantie gesteld 
op f  0,25 per in het 4e kwartaal 1939 ingewerkte huid met een minimum van f  200 
en een maximum van f 20 000, voor schoenfabrikanten op 1 % van de omzet in 1939, 
voor andere categorieën golden dergelijke tarieven.2

Teneinde meer eenheid te brengen in de bestraffing van eenvoudige administra
tieve overtredingen werd in 1942 hiervoor een vast tarief ingevoerd, dat speciaal was 
bedoeld om het niet tijdig inzenden der maandelijkse voorraadopgaven etc. tegen te 
gaan.3 Bij niet tijdig inzenden bedroeg de boete f 25, bij herhaling f  50. Bij onjuist of 
onvolledig invullen f  50, bij herhaling f  100. Bij niet opvolgen van administratieve 
voorschriften f 50. Bij nalaten van verbetering van onjuiste of onvolledige opgaven 
f  5 per dag met ingang van de 15e dag na de verzending der waarschuwing. Bij blijven
de nalatigheid t.a.v. het verstrekken der regelmatige opgaven: f  5 per dag met ingang 
van de 5e dag na de verzending der waarschuwing. Indien de overtreding een contröle 
noodzakelijk maakte: f  25 per contröle-dag.

Door het Departement werd het RHL gemachtigd de uit dezen hoofde verschul
digde bedragen zonodig per dwangbevel te innen.4

§ 3. DE CONTRÖLE DOOR HET RHL EN DE TOEGEPASTE STRAFFEN

Bij de bespreking van de door het RHL op dit gebied toegepaste maatregelen, 
dient voortdurend te worden bedacht wat in Hoofdstuk IV is gezegd omtrent de doel
stellingen van het RHL. De controleurs van het RHL gingen er dus niet op uit met de 
opdracht ieder bedrijf ondersteboven te keren om alle stille voorraden te vinden; 
hun taak was na te gaan of het bedrijfsleven de door het RHL gegeven voorschriften 
behoorlijk nakwam en of de krachtens de vastgestelde normen te eisen productie

1 Circulaire R H L model 12 (zonder datum, C.A.B. RHL-circulaires). 2 R. Michel, H et RH L
1939-1943, pag. 182. 3 Circulaire R H L  m odel 491 d.d. 1-5-42. (C.A.B. RHL-circulaires).
4 Machtigingen d.d. 5-3-43 nr 14015 J.Z., 29-4-44 nr 57599 J.Z. en 7-9-44 nr 63622 J.Z. D e  
eerste voor bedragen tot f  50, de tweede tot een onbeperkt bedrag. D e laatste wederom slechts 
voor bedragen van maximaal f  50, daar de Juridische Afdeling ten Departemente bezwaar had 
tegen het feit, dat RH L door wachten met executie de bedragen wel eens liet oplopen. (C.A.B. 6328).
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van leder en schoenen langs de officiële kanalen de consument bereikte.1 Men con
troleerde dus niet naar absolute maatstaven maar op het nakomen van minimum
eisen. Vandaar dat de controleurs veelal van allerlei ’niet zagen’.

De hoofdpunten waarop gelet werd waren:
1. prijsopdrijving;
2. zwarte verkopen, waardoor de distributie ernstig werd benadeeld;
3. de qualiteit van het product.

Een groot deel der controles droeg een zuiver administratief karakter en kon ten 
dele zelfs op het RHL worden afgehandeld door vergelijking van voorraadstaten met 
vergunningen, productiecijfers met toewijzingen en calculaties etc. Vanzelfsprekend 
leerde de ervaring al spoedig op welke punten de controle het gemakkelijkst plaats 
kon hebben en welke bedrijven speciaal in het oog gehouden moesten worden. Deze 
administratieve contröle kon alleen succes hebben bij regelnatige steekproeven in de 
bedrijven. Hiervoor beschikte het RHL over ca. 25 controleurs, die dagelijks op pad 
waren. Uiteraard was het niet mogelijk, met dit betrekkelijk beperkte corps alle 
ingeschrevenen regelmatig te controleren. Het zwaartepunt werd daarom gelegd bij 
de industrie en de groothandel, lekkage kan bij de bron het beste worden tegengegaan! 
Bij schoenmakers en ook bij de detailhandel in schoenen kon slechts zeer incidenteel 
contröle worden gehouden.

Bij de controles werd onderscheiden tussen systematische en incidentele. Het doel 
van de eerste was regelmatig de gehele industrie en handel langs te gaan. De con
troles van de tweede soort werden voornamelijk ingesteld bij bedrijven waartegen 
om de een of andere reden verdenking was gerezen. Voorts maakte men onderscheid 
tussen administratieve en technische controles. Bij de laatste werd behalve prijzen, 
voorraden etc. ook de qualiteit van het product en de werkwijze beoordeeld. Onder de 
controleurs van het RHL waren een aantal vakmensen speciaal met deze taak belast. 
Bij de lederindustrie werden voornamelijk het rendement en de qualiteit van ge
produceerde leder nagegaan, vooral ook met het oog op looistofverlies door zwart 
looien. Dit onderzoek droeg trouwens niet alleen een repressief karakter. De inspec
teurs traden vaak tevens als adviseurs op en trachtten de looiers te assisteren bij het 
vinden van de meest geschikte methode om met de beschikbare grondstoffen een zo 
goed mogelijk product te verkrijgen.

Bij de schoenindustrie was de qualiteitscontröle het voornaamste punt. Speciaal 
werd gecontroleerd of de fabrikanten de door het RHL goedgekeurde modellen 
tijdens de productie wijzigden en een product van mindere qualiteit in de handel 
brachten. Contröle op dit punt bleek vaak zeer noodzakelijk. Steekproeven bij 
schoenwinkeliers leverden meermalen verrassende resultaten op. Schoenen van vol
m aakt inferieure qualiteit bleken hetzelfde serienummer te dragen als een goed
gekeurd model met behoorlijke eigenschappen.

1 D e  contröle werd aanzienlijk vergemakkelijkt door de elders besproken stempeling van alle 
leder, schoenen en klom pen met bedrijfs- en evt. ook serienummers.
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Regelmatig waren ook enkele controleurs op pad om zwarte affaires buiten de 
bedrijven op te sporen, waarbij werd samengewerkt met de Centrale Crisis Con- 
tróle-Dienst en de inspecties voor de prijsbeheersing.

De bestraffing hield het RHL voor een belangrijk deel in eigen hand. Ernstige 
overtredingen werden met al of niet tijdelijke intrekking van vergunningen bestraft, 
soms gepaard gaande met flinke boeten. In later jaren werden de ernstige gevallen 
grotendeels naar de Officier van Justitie doorgezonden. Het aantal ernstige overtre
dingen, dat werd opgespoord was echter gewoonlijk niet groot, het bleef bij 10 tot 
20 per maand.

De Duitsers vonden het controlestelsel van het RHL te ingewikkeld. Zij achtten 
het voornamelijk prohibitief karakter der controles van het RHL verkeerd en wilden 
meer 'resultaten’ per contröle zien. De noodzaak van systematische controles werd 
door hen bestreden. De heer Verwoerd verdedigde daartegenover in een nota aan 
Mink zijn systeem. De in Duitsland gebruikelijke methode van steekproeven en 
zware, afschrikwekkende, straffen noemde hij volstrekt gericht op de oorlogsbehoefte, 
het RHL daarentegen wilde een gemakkelijke terugkeer naar normale verhoudingen 
mogelijk laten.1

Bijzondere aandacht verdienen nog de pogingen van het RHL om de Duitse 
zwarte inkopen tegen te gaan 2 (zie Hoofdstuk X, §§ 4 en 6) en de moeilijkheden onder
vonden bij de contröle van Duitse ondernemingen (zie Hoofdstuk XI, § 2), die echter 
reeds elders zijn behandeld.

§ 4. ENKELE CIJFERS

Het aantal controles, dat per maand werd uitgevoerd, bedroeg in de jaren 1941—
1944 gemiddeld ongeveer 700, in de eerste jaren was dit getal natuurlijk veel lager. 
Het aantal systematische controles was gewoonlijk ongeveer even groot als het aantal 
incidentele. Daarentegen nam met de jaren het aantal zuiver administratieve con
troles af. De meeste controles werden tevens van technische aard. Het aantal opge
spoorde overtredingen varieerde nogal, evenals het aantal der bestraften of ter 
bestraffiing aan andere instanties doorgegeven gevallen. Een overzicht van enkele 
gemiddelden volgt hieronder, in de niet genoemde perioden zijn geen afwijkingen 
van bijzondere aard te constateren. De selectie berust alleen op de toevallige aan
wezigheid van volledig cijfermateriaal.

1 N ota d.d. 24-9-43. (C.A.B. RHL-documentatie, map 36). M ink weigerde ds nota in  ontvangst 
te nemen, ondanks de mitigaties, die het secretariaat reeds had aangebracht. Het oorspronkelijke 
ontwerp van de heer Verwoerd bevatte nl. ook  nog enige opmerkingen over .corruptie’ en 
’terreur’. 2 Bij het einde van de systematische zwarte aankopen door de Duitsers kondigden 
deze een algemene amnestie a f voor houders van verborgen voorraden (Veror. van de Rijks
commissaris 113/1943 d.d. 30-11-43). Het R H L zag zich door D irektor Brocke gedwongen -  on
danks protest -  zijn ingeschrevenen gelegenheid te geven tot verbetering der voorraadstaten. 
Het resultaat was vanzelfsprekend miniem. (Circulaire R H L nr 371500 d.d. 24-1-44, C.A.B. 
RHL-docum entatie map 141).
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(Alle cijfers zijn maandgemiddelden)

Periode Aantal
controles

Prijs-
over-

tredingen

Econom ische
over

tredingen

Formele
over

tredingen

Aan  
Officier v. 

Justitie

2e halfjaar 1941 . . . 500 8 17 60 4
Ie kwartaal 1942 . . . 750 2 5 8 4
4e kwartaal 1942 . . . 700 12 14 17 7
Ie halfjaar 1943 . . . 850 25 16 55 10
2e halfjaar 1943 . . . 650 __ï 28 15 56
Ie halfjaar 1944 . . . 500 ■— 20 6 6

Aan Maatregel Waar Admin.
Periode Inspecteur o f  boete schuwing boete

Prijsbeh. RH L R H L R H L

2e halfjaar 1941 . . . 4 8 60
Ie kwartaal 1942 . . . 2 ±  4 1 —
4e kwartaal 1942 . . . 10 6 25 —
Ie halfjaar 1943 . . . 18 5 75 9
2e halfjaar 1943 . . . _. i 3 18 3
Ie halfjaar 1944 . . . — 3 10 10

EINDE

1 D e Afd. Prijscontrole was inmiddels naar de dienst van de Gemachtigde overgegaan.
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1. Overzicht der rundlederbegrotingen en h m  realisatie {in tonnen zoutgewicht)

Begroting Realisatie

4e Kriegshalbjahr N e d e r la n d ..................................... 4 400 4 748
D u its la n d .......................................... 3 070 3 499

5e „ Nederland.......................................... 3 564 3 674
D u its la n d .......................................... 7 428 3 472

6e ,, N e d e r la n d ..................................... 3 310 3 163
D u its la n d .......................................... 4 340 4 033

7e N e d e r la n d ..................................... 5 100 4 495
D u its la n d .......................................... 5 800 2 600

8e „ N e d e r la n d ..................................... 4 576 4 806
D u its la n d .......................................... 2 050 1 218

9e N e d e r la n d ..................................... 3 772 3 765
D u its la n d .......................................... 3 105 2 112

10e Nederland ...................................... 3 453 ?
D u its la n d .......................................... 875 ?

2. Huidenproductie

Runderhuiden Kalfsvellen

Mei 1940-April 1941 . . . . ca.  14 000 ton zt. ca. 8 400 000 v.vt.
4e K r ie g sh a lb ja h r ................... 6 000 ton zt. ca. 9 600 000 v.vt.
5e „ ................... 8 000 ton zt.
6e „ ................... 6 000 ton zt. 6 450 000 v.vt.
7e „  ................... 6 000 ton zt. 3 900 000 v.vt.
8e „ ................... 2 500 ton zt. 3 150 000 v.vt.
9e „ ................... 3 370 ton zt. 2 130 000 v.vt.

10e „ ................... 2 150 ton zt. 2 100 000 v.vt.

Ter vergelijking 1939 . . . . 10 500 ton zt. ca. 11 400 000 v.vt.
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3. Overzicht inwerking bij de lederindustrie

Rundleder Licht overleder

Mei 1940-1 April 1941 . . . ca. 15 000 ton zt. ca. 12 000 000 v.vt.
4e K rie g sh a lb ja h r ................... 8 200 ton zt. ca. 5 400 000 v.vt.
5e ,, ................... 7 000 ton zt. 3 800 000 v.vt.
6e „ ................... 7 300 ton zt. 3 600 000 v.vt.
7e „ ................... 6 500 ton z t .1 4 900 000 v.vt.
8e „ ................... 3 793 ton zt. 2 5 680 000 v.vt.
9e ,, ................... 3 008 ton z t . 3 3 400 000 v.vt.

10e „ ................... 2 300 ton zt. ca. 2 700 000 v.vt.

Ter vergelijking 1939 . . . . 30 000 ton 24 000 000 v.vt.

1 Productie 5 526 ton. 2 Productie 5 519 ton. 3 Productie 5 213 ton.

4. Verbruik van looistoffen bij de lederindustrie

Waarvan plantaardig ca.

Mei 1940-April 1941 . . . . ca. 3 000 ton un. 80%
4e K rie g sh a lb ja h r ................... 1 920 ton un. 70%
5e „ ................... 1 785 ton un. 55%
6e „ ................... 2 344 ton un. 54%
7e „ ................... 1 907 ton un. 45%
8e ,, ................... 1 620 ton un. 45%
9e „ ................... 1 080 ton un. 50%

10e „ ................... ca. 700 ton un. 50%

Ter vergelijking 1939: 5400 ton un.

5. Indexcijfers personeelsbezetting leder en lederverwerkende industrie 1 
(gem. 1938 =  100)

Eind April 1940 . . . . . . . . 98 Eind Maart 1942 . . . . . . . . 70
Eind September 1940 . . . . . . . . 92 Eind September 1942 . . . . . . . . 67
Eind Maart 1941 . . . . . . . . 91 Eind Maart 1943 . . . . . . . . 69
Eind September 1941 . . . . . . . . 89 Eind September 1943 . . . . . . . . 67
Eind Novem ber 1941 . . . . . . . . 87 Eind Maart 1944 . . . . . . . . 62

1 Ontleend aan de Economische en Sociale Kroniek der Oorlogsjaren van het CBS.
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6. Overzicht der schoenproductie voor Nederland  
(in paren; alleen lederen schoeisel)

Bon I Bon I-B Beroeps
schoenen

Mijn-
schoenen

Werk
schoenen

4e/5e Kriegshalbjahr . . ca. 2 000 000
6e/7e „  . . 2 687 000 510 000 340 000 61 000 175 000
8e/9e „ . . 3 360 000 —. 318 000 50 000 161 000
10e 850 000 -- 100 000 20 000 35 000

Ter vergelijking 1939: 16 800 000 paren van alle soorten.

7. Uitgifte schoenenbons

Bon I Bon II Werk
schoenen

Mijn-
schoenen

Beroeps
schoenen

H uis
pantoffels

M ei 1940-April 1941 . . . 4 000 000
4e/5e Kriegshalbjahr . . . 2 494 000 2 840 000 142 000 28 000 _ 1 000 000
6e/7e 3 317 000 1 1 200 000 177 000 73 800 350 000 2 400 000
8e/9e „ . . . 3 526 500 1 200 000 133 000 77 000 318 000 1 179 000
10e „ . . . 1 250 000 400 000 54 000 32 000 135 000 450 000

1 Waaronder 510 000 stuks Bon I-B (schoeisel met houten zool).

8. Distributie zoolleder voor reparatie 
(inclusief bunazoolmateriaal)

1939 .............................................. ca. 4  000 ton Ieder
194 1  ca. 2 350 ton leder
1942  ca. 2 300 ton leder
1943  ca. 2 500 ton leder
1944  ca. 2 000 ton leder

9. Overzicht productie en bestemming schapevellen

Productie In Nederland 
afgebloot

Ruw
geëxporteerd

B ereid, 
geëxporteerd

Seizoen 1939-1940 . . 296 000 alle
1940-1941 . . 297 000 alle — —
1941-1942 . . 167 000 61 000 33 000 73 000
1942-1943 . . 153 000 78 500 6 000 68 500
1943-1944 . . 107 000 55 000 —• 52 000
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10. Export van huiden

1940-1941   7300 ton
1942   50 ton
1944-1945 .................................ca. 2500 ton

11. Export van rundleder (vnl. zoolleder)

1940-1941 . . . .
4e Kriegshalbjahr 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

10e
1944-1945

300 ton leder 
560 ton leder 
950 ton leder 

1700 ton leder 
400 ton leder 
580 ton leder 
850 ton leder 
230 ton leder 
800 ton leder

12. E xport van boxca lf en voeringleder

1940-1941 . . . .  
4e Kriegshalbjahr 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

10e

40 000 v.vt. 
400 000 v.vt. 

1 400 000 v.vt. 
1 600 000 v.vt.

400 000 v.vt. 
1 300 000 v.vt.

790 000 v.vt. 
1 150 000 v.vt.

1. Schoenorders
13. E xport schoenen

'teilverlagert'
’vollverlagerf (allerlei 
soorten vnl. leerloos 
schoeisel)

1940-1941 ....................... 600 000 
50 000

paar militaire schoenen 
paar civiele schoenen

20 000 paar

4e/5e Kriegshalbjahr . 

6e/7e

600 000 
1 165 000 

250 000 
1 152 000

paar militaire schoenen  
paar vrouwen- en kindersch. 
paar werkschoenen 
paar vrouwen- en kindersch.

900 000 paar (ca.) 

2 000 000 paar

8e/9e 93 500 
472 000

paar werkschoenen
paar vrouwen- en kindersch.

3 200 000 paar

10e 10 000 
45 000 

120 000

paar militaire schoenen
paar werkschoenen
paar vrouwen- en kindersch.

800 000 paar (ca.)

2. Oorlogsbuit 1940 ca. 800 000 paar militaire schoenen.

3. R o o f  1940-1945 ca. 300 000 paar schoenen van allerlei soort.



STATISTISCH AANHANGSEL 341

Om zetten van de detailhandel in schoenen 1 
(gem. 1938 =  100)

Ie kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Ja.si

1940
Waarde . . . .  
Aantal paren . 
Gemiddelde prijs per p a a r .......................

97
85

f 3 , 7 6

175
144

f4 ,1 1

137
106

f 4 ,1 9

169
117

f4 ,6 7

144
113

f4 ,2 1

1941
Waarde . . . .  
Aantal paren 
Gemiddelde prijs per p a a r .......................

144
87

f5 ,4 4

110
70

f5 ,1 4

104
67

f5 ,1 4

105
58

f6 ,0 0

116
70

f5 ,4 1

1942
W a a r d e ..............................................................
Aantal p a r e n ...................................................
Gemiddelde prijs per p a a r .......................

100
58

f5 ,6 7

111
79

f4 ,7 3

91
56

f5 ,3 1

129 
73 

f  5,85

108
66

f 5 ,3 6

1943
Waarde . . . .  
Aantal paren . 
Gemiddelde prijs per paar .......................

130 
69 

f  6,28

142
88

f 5 ,4 0

122
71

f5 ,6 6

131
69

f6 ,2 1

131
74

f5 ,8 7

1944
Waarde . . . .  
Aantal paren , 
Gemiddelde prijs per p a a r .......................

104
53

f 6 ,4 9

148
78

f 6 ,2 2 — —

1 Ontleend aan de Economische en Sociale Kroniek 1940-1945  van het C.B.S.

15. Geldomzetten der leder- en lederverwerkende industrie

1939 1 ......................................... f  95 millioen
1942 2 ......................................... f  78 millioen
1943 2 ......................................... f  83 m illioen
1944 2 ......................................... f  57 millioen

1 Schatting op grond van beschikbare detailgegevens. 2 Cijfers uit de jaarverslagen der 
Bedrijfsgroep.
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16. Balans Nederland—D uitsland1

I. Export naar Duitsland
1. N a onderhandelingen geëffectueerde export

Huiden en v e l l e n ..............................................  8 000 ton zt.
Zoolleder, tuigleder en ru n d b o x ..................  10 750 ton zt.
A fvallen.....................................................................  8 500 ton zt.
S c h o e n e n ................................................................. 11 050 ton zt.
K led in g .....................................................................  1 000 ton zt.
L ed erw a ren ............................................................  800 ton zt.
Overleder ............................................................  2 700 ton zt.

42 800 ton zt.

2. R o o f2 .....................................................................  4 700 ton zt.
3. Zwarte export 2 . . .......................................... 1 000 ton zt.
4. O orlogsbuit2 .......................................................  3 400 ton zt.
5. Duits verbruik in Nederland 2 .......................  3 000 ton zt.

T o t a a l ................... 54 900 ton zt.

II. Import uit Duitsland
1. Vervangingsmateriaal voor leder

B u n azoo lp laat.......................................................  2 250 ton zt.
Buna-schoeisel en - h a k k e n ............................ 1 250 ton zt.
V ezelleder................................................................. 500 ton zt.

4 000 ton zt.

2. Looistoffen

Plantaardige looistoffen ruw ............................ 900 ton un.
Plantaardige e x tr a c te n .....................................  5 000 ton un.
Synthetische e x t r a c t e n .....................................  3 200 ton un.
Cellulose extracten ..............................................  2 800 ton un.

11 900 ton un.
Chroomlooistoffen: 260 t Cr20 3 =  . . . . 2 600 ton un.

14 500 ton un.

III. Schatting Nederlands verbruik aan leder, schoenen,
lederwaren etc. gedurende de bezetting:3 . . . . . .  . 59 000 t on zt.

1 N iet opgenomen in deze balans zijn de in- en export van bontvellen, fournituren, chemische 
producten etc. 2 Schattingen, ten dele zeer arbitrair. 3 Berekend door het RHL, een ruwe 
naberekening door de schrijver gaf ongeveer hetzelfde resultaat.
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HIDES AND LEATHER

1939-1945

PURPOSES OF THIS STUDY

In the summer of 1948 the Minister of Economic Affairs requested the State 
Institute for War documentation to report on the wartime history of the Rijksbureaux 
voor Handel en Nijverheid, the Government agencies controlling the distribution of 
raw materials.

For practical reasons studies had to be limited to a few of these agencies (totalling 
nearly 20). The first report to be completed, was that on the Rijksbureau voor Huiden 
en Leder (RHL), the control-office for the hide and leather trade. The selection of this 
particular office was prompted by two reasons. The first of these was the abundant 
documentation; not only the archives of the RHL itself and of the Department of 
Trade, Industry and Shipping,1 were available but also -  which was only the case with 
a small number of Rijksbureaux -  the nearly complete files of the German Refe- 
rente and Bevollmachtigte, whose task it was to supervise the RHL. The second 
reason was that, complicated as industrial and trading processes may be, the policy of 
the RHL was simple and logical and included every step between the slaughterhouse 
and the cobbler’s workshop.

For these two reasons it was also possible to extend the field of study, so that its 
result could be more than an official report on the growth of a complicated system 
of several dozens of decrees and a few hundred circulars. Our aim in writing this 
study has been to give an example of the complex situation in which agencies such 
as the RHL had to make their decisions: compromises between German and Dutch 
interests and wishes. But we have tried as well to trace the effects of those decisions 
on the important sectors of industry and trade to which they referred and on the 
supply of the population with such indispensable products as shoes and mending 
leather.

SOURCES

As was observed already our principal sources have been the Dutch and German 
archives, specified on page 12, printed sources were nearly non-existent. As the 
reliability of documents written under occupation is of course questionable, the 
author has interviewed a number of witnesses, ex-ofïicials of the RHL, industrialists 
etc. to corroborate the written evidence. Is has certainly not been possible to retrace 
all the motives sometimes hidden behind innocuous rows of figures, but these inter
views made it possible to get an impression of the considerations motivating the

1 O f which the Secretary-General dr H. M. Hirschfeld was in charge at the time, the Minister o f  
course resided with the Government in exile in London.
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policy of the RHL on important decisions, in cases when they could not be written 
down at the time.

The figures given in the text and the appendix have all been taken from the sta- 
tistics of the RHL. Though many of them -  especially the realisation-figures -  were 
modified at the time for obvious purposes, it is our impression, that on the whole 
they can be taken seriously.

In the leather industry where results can never be computed with exactitude, in- 
éxplicable differences are always to be expected, and in Our case a black-market- 
leakage of 5-10 % makes things even more complicated. But on the whole we do not 
believe that our figures are more than 10, perhaps sometimes up to 20 % wrong.

THE RIJKSBUREAUX, THEIR PLACE IN THE DUTCH ADMINISTRATION AND THEIR GERMAN

ANTAGONISTS

In a few days about the Ist of September 1939 a series of Rijksbureaux was 
created. The legal basis for their control of coal, chemical products, rubber, hides, 
metals, textiles etc. had been laid some months before in the Distributiewet 1939 
(Rationing Act óf 24th June 1939). The creation of their uniform and well-devised 
apparatus was the result of preparations that had been made from 1936 onwards by 
the Ministry of Economic Affairs. Sad experiences from the first world war had 
shown their necessity. The Rijksbureau for Hides and Leather was set up on the 
general lines of the Rationing Act. More specific measures had been discussed in 
1938/1939 by a committee of traders, industrialists and officials of the Ministry. During 
the first nine months of its existence, it remained a small office totalling some 
30 employees. With the German occupation the tasks of the RHL multiplied. Effective 
control of nearly every step in the process of production and distribution now became 
necessary. New sections had to be set up, an enormous administration had to be kept 
up, the staff was multiplied, first by 4, later by 8.

Mr. L. F. Verwoerd, a self-made businessman, who had been director of a similar 
office in the first world-war, was the director of the RHL. Through his strong person- 
ality and great ability as organiser and negotiator, Mr. Verwoerd dominated the 
wartime history of his trade.

Throughout its existence the RHL maintained close relations with the organi- 
sations of trade and industry. At first in an ’Advisory Board’, that -  theoretically -  
could even give instructions to the director, later through more informal contact, 
when it had become apparent that the construction of a co-responsible board was 
neither practicable nor popular under occupation circumstances.

The Netherlands Government always intended to give the Rijksbureaux a certain 
independence. It was hoped that the more important sections of bussiness would 
find a form of self-government while keeping in line with the general economic policy 
laid down by the cabinet. Hence the indepence of the ’Advisory Boards’ and the



ENGLISH SUMMARY 347

dual responsibility of the directors, to the Minister of Economic Affairs and to the 
aforesaid Board. This independence remained and even grew during the years of 
occupation. Although the director’s position as an official, sub-ordinated to the 
Secretary-General of the Ministry (now generally called Department), was clear, the 
structure of the German occupation regime accentuated their independent position.

The German administration of the occupied Netherlands was civilian as in Nor- 
way and not military as in Belgium and France. It was not of course a complete ad
ministration, but a controlling apparatus. Only a few special tasks such as the ’aryani- 
sation’ were carried out by the Germans themselves, for the rest the Netherlands 
Ministries and bureaux continued to function under German control. Seyss-Inquarts 
Reichskommissariat had an economic division, called Generalkommissariat fü r  
Finanz und Wirtschaft of which Fischböck was in charge, a member of Seyss-In- 
quarts short-lived Austrian cabinet of March 1938. It was mainly composed of emis- 
saries of the many economic bureaux in Berlin, who all wanted to have a representa- 
tive in the newly occupied territory. A great number of these were the representa- 
tives of the German Reichsstellen, the control-offices for raw materials. They were 
grouped in the Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, a sort of condominium of Fischböck 
and the purely military Rüstungsinspektion. This Abteilung was instructed ’to put 
Hollands economic potential completely at the service of the German war-economy’.

An emissary of the Reichsstelle fü r  Lederwirtschaft worked from June 1940 till
1945 in the Gruppe Leder of this Abteilung and was at the same time German Referent 
for the RHL. It is only natural that the German Reichsstellen considered their 
representatives as a sort of ambassadors -  governors rather -  sent to the Dutch 
parallel-offices. They had no use for interference by Seyss-Inquart or Fischböck, 
still less by such troublesome institutes as Netherlands Departments trying to 
maintain a policy of their own. So the effect of the arrival of these Referenten was to 
strengthen the divergent tendency in the Dutch administration. It was not only the 
organisation that worked in this direction. The same can be said for the measures 
which the Germans wanted to apply. For every Reichsstelle thought of the parallel 
Rijksbureau as a branch office, which even in details ought to obey the directives from 
Berlin. When Speer and Kehrl started their reorganisation of the German war- 
economy in 1942, one of their measures was the strengthening of the position of the 
Reichsstellen. They were permitted now to send Bevollmachtigten (’plenipotentiaries’, 
in most cases the same persons as the former Referenten) to the Rijksbureaux, who 
were authorized to give instructions to the directors.

In these circumstances not much scope was left for a central economic policy 
of the Netherlands Secretary-General. In practice he acted as a short of Court of 
Appeal. When the Director of a Rijksbureau thought a German demand excessive and 
unacceptable, '' s could submit the matter to the Secretary-General, who then tried 
to reach better results in conversation with higher German officials such as Fisch
böck. It goes without saying, that this method could only be applied in cases of 
sufficiënt importance. Besides the daily contact through their representative in the
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Netherlands, the leaders of the Reichsstelle für Lederwirtschaft came to The Hague or 
Amsterdam twice a year to draw up a plan for the production of the next six 
months. At these regular meetings the distribution of the expected production of shoes 
and leather was also discussed.

THE CHARACTER OF DUTCH-GERMAN NEGOTIATIONS

In view of what has been said sofar the use of the word ’negotiations’ may seem 
somewhat exaggerated. It is nevertheless justified. To a great extent these negotiations 
certainly were a one-sided affair, for the Germans had the power -  formally and through 
their control of raw-materials -  to fix the level of production and consumption almost 
arbitrarily. In practice, however, there were so many questions to be discussed and so 
many loopholes for the Dutch executives, that a fairly broad margin remained for 
negotiations, and another for manoeuvring when German backs were turned.

One basic weakness of the German position should not be overlooked. They 
could give orders, but had to rely on the Dutch bureaux to have them carried out. 
It is easy to imagine that this left ample room for misunderstandings, go slow actions, 
silent sabotage etc. Especially in such a highly complicated industry as tanning and 
shoemaking where qualities and weights can never exactly be calculated, it was in 
many cases possible for Dutch officials to put forward ’technical’ arguments, that 
baffled the Germans, and that obscured the real situation.

By the German attack of May 1940 the Netherlands had been cut off from most 
of their normal sources of raw materials. Hides used to come from Java, America 
etc., tanning materials mostly from South-America. For the hides a substitute could 
be found in the use of inland hides, which had usually been exported before 1940. 
For the tanning materials there was no substitute. Less than 5 % of the yearly con
sumption could be produced in the Netherlands. The only possibility were imports 
from Turkey or the Balkans, a situation that put the Dutch tanneries wholly in the 
power of the Germans. No wonder that in June 1940 Dutch officials took a pretty 
sombre view of the prospects. But in the course of the first negatiations it soon became 
clear that the insufficiënt capacity of the German shoe-industry offered a compensation. 
The Germans, in the first place the Oberkommando der Wehrmacht, were so intent on 
the production of military boots, that they agreed to furnish the necessary tanning 
materials in exchange. This barter of shoes (and sometimes leather too) for tanning 
materials remained the basis on which the Dutch leather- and shoe-industry was able 
to continue its activity till September 1944, when the frontline began to divide the 
Netherlands into a slowly increasing allied and a diminishing German part. This 
production made possible a supply of mending leather, which certainly did not meet 
all needs, but yet was sufficiënt to keep most peoples’ shoes in a reasonable state of 
repair. A sufficiënt distribution of new shoes proved impossible, only the most urgent 
cases could be helped.

It follows, that our field of study is not a very striking example of the ruthless
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exploitation the Germans practised in the occupied Netherlands. This is a chiefly due 
to the Germans realizing that ’to take everything away and let them ro t’ would not be a 
good method to make use of the Netherlands for their war-economy. They wanted 
the Netherlands to work for them (Auftragsverlagerung) and it was clear enough to 
them that without sufficiënt food and clothing no very good performance was to be 
expected. It was only after September 1944, that the Germans started looting every
thing they could lay hands on.

However, it would be unjust to say that this cold reasoning in Berlin was the 
only motive behind the German policy. For the reader of the files of the Gruppe Leder 
it becomes clear, that most of the Referenten feit a measure of responsibility for the 
9 million Dutchmen in their power. Many times they opposed the demands of the 
Reichsstelle and at one time they even caused Seyss-Inquart to overrule a decision of 
the Reichsstelle and the Reichswirtschaftsministerium in favour of the Netherlands’ 
supply.

Perhaps the greatest danger for the Netherlands industry came from their Ger
man competitors. Their organisation, the Wirtschaftsgruppe Lederindustrie in 1940 
intimated that it wanted to prevent any expansion of the Netherlands industry. But 
in 1943, when the activity in the Dutch tanneries had sunk to a minimum it seems 
that there were strong influences at work originating somewhere in the German leather- 
industry to have them closed down completely. It is not known if these influences ever 
had an official character nor has it become clear why they were not successful. Per
haps this was because of the general trend of German war-economy in 1943/1944 
to let the occupied territories produce as many civilian goods as possible.

CHRONOLOGY OF THE MOST IMPORTANT DEVELOPMENTS

Neutrality
The first eight months after the outbreak of the war, were relatively calm. Eco

nomic life presented a nearly normal aspect. For the leather-industry the main diffi- 
culty was to keep the imports of hides and tanning materials going. In view of the 
(not too rigorous) price-control by the government the risks caused by the British 
blockade sometimes seemed too big for the importers, especially since a war-trade 
agreement with Great-Britain was not easily reached. Long waiting periods in the 
Downs and even the unloading of suspected cargoes were the order of the day. 
In these circumstances the industry asked for Government assistance which was 
readily given. The RHL bought fairly great quantities of tanning materials and 
smaller stocks of Java-hides, which could pass the blockade as ’Government goods’. 
The British controlled Forestal Ltd. who had a monopoly for the sale of the most im
portant South-American tanning materials, did not permit the RHL to buy stocks in 
excess of immediate needs. These were rather great as a result of big government 
orders for military shoes. The result was, that when the German invasion came, the 
supply of tanning materials was small (3 to 4 months’ consumption) whereas there
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were considerable stocks of hides, the Government having almost entirely prohibited 
the normal exports of Inland hides.

The RHL in this period did no more than keep its fïnger on the pulse of trade 
and industry. Only once did it interfere radically. In order to check a beginning wool- 
speculation in September 1939 a monopoly for the buying of inland sheepskins was 
established carried out by the RHL itself. The RHL bought the skins at valuation 
based on a fixed woolprice, had the skins sheared and sold the wool to another 
Rijksbureau (for wool and rags), the skins to the leather-industry.

The first months a f  occupation
The economic staff of Seyss-Inquart arrived from Berlin with two orders, the first to 

take away all ’excessive’ stocks of raw materials, the second to deal carefully with the 
Netherlands and put them on an equal footing with Germany itself. Both directives 
were carried out in the leather-sector. We have already told how the Germans pro- 
mised to import the indispensable tanning materials. But they also claimed 9000 tons 
of hides, more than half of the existing stocks. In fact the RHL by skilful manoeuvring 
managed to reduce the real exports to 7000 tons. The German Referent turned 
down further demands from Berlin. It stands to reason, that the best qualities mostly 
remained in Holland.

As a shortage was now imminent, the RHL lost no time in throwing a net of 
regulations first over the tanneries, then over the shoe-industry. The distribution of 
shoes and leather was also brought under control, a system of shoe-coupons was 
established. The RHL now entirely monopolized the imports o f vegetable tanning 
materials, so as to facilitate price-stabilisation and to speed up transports. Synthetic 
German ’Tanigan’ and cellulose-extracts had to be used in increasing quantities. The 
production of leather was stabilized at 60 % of the pre-war years. For the population 
the situation was not yet diflïcult. Shortage of mending-leather was scarcely to be 
feit and the rigorous distribution of shoes was counterbalanced by a free sale of 
light summershoes. These light shoes could also be produced freely by the shoe- 
factories. Much leather in which the Germans would have been interested dis- 
appeared this way. On the whole things were not yet under too strict a control, the 
RHL ’failed to notice’ many things.

The year 1941
In the course of 1941 the effects of the shortage became clearly visible. The situ

ation was aggravated through several causes. Berlin increased its demands and claimed 
more than 50 % of the Netherlands production; the equal footing with Gernany 
was no longer observed; the production of raw hides feil sharply; reserves were no 
longer available. By several means -  some in defiance of German instructions -  the 
RHL kept the level of mending-leather supply at about 60 % of that of normal years. 
lts policy was of course to give priority to this production so as to prevent the com
plete destruction of shoes in circulation. It was, however, impossible to maintain a
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reasonable supply of new shoes. The supply level sank to less than 25 % of that in 
normal years, for every Dutchman there would be only one pair of shoes in five 
years.

For the industry the most radical measure was the closing down of hundreds of 
factories in the autumn. Coal exports to Germany had caused a very serious shortage, 
and the Germans saw no other way out than a concentration of production in a 
small number of factories. Naturally the bigger and most efficient ones were selected 
for this purpose. Three fourths of the shoe-factories and more than half of the tanne- 
ries were no longer provided with coal and raw materials. Though many of them 
found an escape in some fancy-production, the result was serious enough. A fund 
for mutual support was created, which helped those that suffered most.

In September 1941 the sales of all sheepskins, some weeks later also those of 
rabbit-, cat- and hareskins were suddenly prohibited so that furred coats and vests for 
the German soldiers in Russia could be produced.

The year 1942
The greatest difficulty of 1942 was the supply of tanning materials. In the autumn 

it seemed that Germany would be unable to keep its promises, and that the leather 
industry would soon be obliged to stop. The situation was saved through the strewing 
with ground vallonia till in the beginning of 1943 new imports arrived. The strewing 
with unextracted vallonia retarded the tanning process considerably (nearly all of 
Netherlands tanneries had adopted the short vache-tanning process). The result was, 
that for some months hardly any leather could be produced and supplies for the 
population were threatened with exhaustion. In this situation, the RHL stopped all 
exports to Germany for some weeks and in cooperation with the Referent obtained a 
decision from the Reichskommissar which reduced exports and reserved the greater 
part of the restricted production for civilian consumption.

A great difficulty for the RHL culminating in 1942 were the German efforts to 
buy hides and leather on the black market. Black-marketing in the leather trade 
had not been considerable before Goering’s Beauftragter fü r  Sonderaufgaben Josef 
Veltjens started his organised efforts to tempt manufacturers by high prices and free- 
dom from punishment. The RHL was powerless and obliged to release loads that 
had been seized. At last, however, it managed to convince the Reichskommissariat, 
which had all along been none too enthusiastic about Goering’s methods, that also 
German interests were damaged by putting exports in the hands of profit-hungry 
opportunists, who were careless about their goods. Some months later the action 
was stopped altogether by an order from Berlin, Goering had to give way to soberer 
economists.

1943/1944
In the spring of 1943 the reduction of the Netherlands livestock, a consequence of 

the lack of imported fodder, had been carried so far, that the meat-ration had to be
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halved. As a result the production of hides feil also suddenly to 50 % and less of that 
of the preceding years. Only by constantly reducing the manipulation-stocks of trade 
and industry was it possible to maintain the leather production at 30-35 % of the 
pre-war level. The effects on the supply of the population were not as serious as could 
be expected,for the Germans did not press export-demands as they had done in 1941. 
Exports were reduced to nearly half of the preceding years, while the distribution of 
mending-leather feil only by about 20 %. The distribution of shoes did not even 
decrease at all and remained on the same, completely inadequate, level as in 1942.

The Berlin Reichsstelle tightened its grip on the RHL. All sorts of German regu- 
lations -  even the instructions for the fatting of leather -  had to be copied. The 
Germans now tried to draw up one overall Europaplanung for production and distri
bution in Germany and all the occupied territories. While this was certainly not 
agreeable for the officials of the RHL, it also had some good effects. Imports of 
tanning materials flowed more freely and no longer caused trouble. Only the promised 
imports of buna (for soles), P-Sohle and Lederfaserstoff were delayed as a result 
of shortages in Germany itself. As every imported carload was now greeted with joy, 
these delays caused considerable annoyance, which in January 1944 nearly led to a 
crisis, when some German nazis in the Netherlands started a campaign against the 
Director of the RHL and its Deutscher Bevollmachtigter which concided with strong 
protests from the RHL against the tardy German exports. The industry was again 
severely hit by new German efforts to rationalize the use of energy and manpower. 
This time the chief German aim was to obtain workers for the Sauckel-program of 
forced labour in Germany. The factories that in 1941 had lost their coal-allotments 
now received an official German order to close down, and many others followed.

The first half of 1944 presented the same aspects as 1943. The production of hides 
decreased slowly, and the distribution of leather had to be restricted still further.

The last eight months

A complete change came about when in September 1944 the allied armies reached 
the Southern frontier of the Netherlands. The industry came to a standstill for lack 
of coal, produced only in the extreme Southern tip of the Netherlands. German 
Feldwirtschaftskommandos and other special services ransacked the factories and 
warehouses and took away as much as they could of machinery and stocks of all 
kinds. As the leather- and shoe-industry is situated mainly in the Southern part of 
the Netherlands, they were spared the worst of these robberies, for the Allied front 
reached the great rivers, which run through the middle of the country, during October. 
All the same some 2000 tons of hides and 200 000 pairs of shoes were taken away.

In the last months of the occupation the destitution reached its peak. Allied 
soldiers will probably remember the naked feet of most children in the days of 
liberation.
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THE CONTROL-SYSTEM OF THE RHL

The legal basis of all rationing was laid down in the Distributiewet 1939 in 
which the Minister of Economic Affairs was authorized to give rules for the buying, 
selling, consuming, working up, transporting etc. of all goods that had been designa- 
ted as ’goods liable to rationing’. Whenever some goods or raw materials were de- 
signated, a ministerial decree regulated the application of the many possibilities that 
were given in the Distributiewet 1939 for this special case. In these decrees the Minis
ter as a rule authorized the Director of the Rijksbureau concerned to take the necessary 
decisions on his behalf. Through a combination of the many legal possibilities availa- 
ble, a workable system could be found for almost every sort of control, from the 
lightest to most rigorous.

Three ministerial decrees: on the distribution of hides, tanning materials and 
leather, all of them modified many times when the need for more stringent measures 
arose, regulated trade and industry in the leather sector. More specific instructions 
were given in the form of circulars. The RHL sent out some 600 in four years time. 
So much for the formal side of distribution.

The material basis of the rationing-system was formed by the monopoly for vege- 
table tanning materials. As these were imported for nearly 100 %, it was compara- 
tively easy to keep them under control. This sufficed for an effective control of the 
leather industry. Inland hides brought on the black market were useless without 
tanning materials. In 1940/1941 even the hides of cows slaughtered for the black 
(meat) market, reached the tanneries mostly along normal trade channels and at the 
official prices.

The production-level of the leather and shoe-factories was fixed by the RHL. In 
the first year of occupation at a percentage of the production in pre-war years. After 
the German rationalisation campaign of 1941 it was based on the capacity of the 
factory in question. The RHL also gave instructions for the tanning process, it 
fixed the percentage of synthetic tanning materials to be used and set limits for the 
duration of the process. For the shoe-industry the RHL established standards for the 
quantities of leather to be used for all sorts of shoes and it stipulated, that every new 
model would have to be inspected by experts, so that the production of shoes 
of inferior quality could be prevented.

The whole course of production and trade was controlled by a system of licenses 
for buying, selling and sometimes transporting, beginning with the buying of the hide 
from the butcher and ending with the selling of the shoe to the customer. When in the 
later years of occupation the temptation of the black market grew stronger, the 
control system was protected and strengthened by instructions to the effect that every 
hide, piece of leather and shoes should be marked or numbered so that its origin could 
be determined at any time. Even the selling of mending-leather to the cobblers, which 
had been left to the retail trade until 1944 was then controlled through a system of 
distributing coupons for repairs to the public.
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It would seem, that the RHL intended to take away every liberty from the entre
preneur, making him the administrator of a planned production-system. This was 
not so however. The RHL certainly tried to direct the production to the consumer 
through normal channels as far as was humanly possible. This could only be attained 
by an extensive control system. But it also tried earnestly to leave as much scope 
as possible to the initiative of the individual undertaker. It was for instance possible 
to let the ’customer’ decide upon the share in the production which every indi
vidual shoe factory would get. This was done by linking the production-licenses of 
the factories and the retailers order-forms together. The retailer could not order 
more shoes than the amount to which he was entitled by the coupons he had received 
from the public. A similar system for the leather industry could only be attained 
after the war. For German interference put a stop to these endeavours of the RHL. 
In 1943 the Germans forced the RHL to adopt the new system of the German 
war economy: the production of every individual factory had to be fixed by a Her- 
stellungsanweisung (production-order) worked out by the RHL and approved by its 
Bevollmachtigter. Especially in the shoe industry, this caused infinite trouble. For the 
leather the German leather-cheque system had to be adopted, which proved to be 
quite useful and was retained after the war.

It is of course impossible to control completely the output of trades so incal- 
culable as the shoe- and leather industry. The yield in leather of hides, the cutting- 
losses of leather in the shoe-industry can never be exactly computed beforehand. In 
these crucial matters it was the policy of the RHL not to try squeeze out the last drop. 
This would only have irritated the trade and encouraged evasion of the rules. The 
RHL knew that some leather was kept back and that the shoe-manufacturers made a 
greater number of shoes from their leather-allocation than the official Standard 
(especially the German orders were profitable in this respect). But it overlooked these 
things, when the quantity and the quality of the deliveries remained at a reasonable 
level and it could be supposed that the extra production would not go to Germany.

A similar policy was adopted by the RHL in writing off ’dead stocks’, ’wastage’ etc. 
Here too a possibility existed to withdraw considerable quantities of leather from the 
visible production, that was divided between the Netherlands and Germany.

PRICES

In the occupied Netherlands the general price-policy was laid down and carried 
out (under German supervision) by a central authority, the Gemachtigde voor de 
Prijzen. The level of prices and wages in May 1940 was on the average lower than in 
Germany and the Germans wanted to raise it in order to promote their ideal, a 
unified ’new Europe’. This had fairly good practical results, for the inevitable increase 
of prices that set in with the shortage and the dependance on imports from Germany 
could be digested without serious difficulties.

When this assimilation had taken place German demands and the policy of the
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Gemachtigde coincided in the wish to keep the cost of living rigidly down and prevent 
inflationary developments. The carrying out of this policy was rather successful. The 
price index (Wholesale trade) for 1944 was only 151 (1939= 100), lower than in any 
other European country \  including Great Britain.

These results could of course only be obtained through a rigorous price-control. 
In the sector of hides and leather the methods for this control were laid down by the 
RHL in 1940, just before the appointment of the Gemachtigde. For the leather- and 
shoe-industries calculation-forms were worked out. For every factory the level of 
costs in 1939 was computed. On the basis of these fixed costs, the varying costs of raw 
materials and fixed percentages for interest and profit the factories had to calculate a 
price for every lot of leather and every shoe-model. The fixing of the percentages 
for interest and profit was a subject of considerable dissension between the RHL, 
the Ministry and the Gemachtigde. The RHL proposed 5 % for both and the Ministry 
thought this too high. At last the proposals of the RHL were accepted, and the 
abnormal percentages considered as a compensation for the very low production- 
level of 1940. When in 1941 the level of production in the factories that remained open 
was raised to normal heights, the RHL had to fight this battle again with the Gemach
tigde. The Gemachtigde had fixed a general level for interests (4 %) and profits (2 %). 
But also in this case, the RHL gained its point. The higher percentages were now 
considered as a compensation for the rise in costs since 1939, which amounted to 
38 % in the soleleather and to 19 % in the shoe-industry.

The fixed elements in the price-calculations thus remained the same throughout 
the war. The steady rise in prices in the leathersector was caused by the ever increasing 
prices of imported tanning materials. Through its monopoly for vegetable tanning 
materials the RHL could calculate an average price, that could be maintained for a 
long time. In 1940 this price was fixed at f. 1,—■ per kg/unity, in 1941 at f. 1,70, in 
1943 at f. 3,30. As a result the price of sole leather, which in 1939 was plm. f. 1,—■, 
per kg. rose to f. 1,60 in 1940, to f. 2,60 in 1941 and to f. 3,50 in 1943.

The price of hides remained at the same level from January 1941 till the end of 
the war. This price was even lower than that of May 1940, for the Germans had it 
lowered to their inland level.

The policy of the RHL was motivated not only by the desire to help the trade, 
when it tried to keep the level of profits somewhat higher than was generally permitted. 
The director of the RHL appreciated the fact, that only reasonable profits could 
induce the industry to obey the rules.

’a r y a n is a t io n ’

The removal of the Jews from trade and industry was one of the most radical 
measures that affected the hide and leather-sector.

1 Figures for Germany are not available, probably they would be by for the lowest, as prices 
in  Germany were generally higher than on the world-market in  1939.
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The greater part of Wholesale- and retailtraders in hides and skins were Jews, the 
same could be said of the furriers. The upperleather industry was almost entirely 
Jewish property and in the industry of leather-articles emigrated German Jews 
played a part.

On Goering’s orders in the autumn of 1940 the German industry started to make 
inquiries in the Netherlands into possibilities of buying participations in Dutch 
firms. As the Dutch owners were not willing to part with important blocks of shares, 
the possibilities of ’Aryanisation’ soon came to the fore. By the spring of 1941 lists 
of Jewish firms had been prepared by the Gruppe Leder and functionaries of the 
German Fachgruppen filled in the names of German firms who had shown an interest 
and were considered capable. A decree of the Reiehskommissar of 12 March 1941 made 
possible the appointing of administrators (Treuhander) in Jewish firms as well as forced 
sales or liquidation.

The Wholesale hide trade was the first to be placed under supervision. For this, 
however, there was a special reason. Personally interested Dutch nazis had started an 
agitation against these firms, hoping to increase their own turnover. But the Germans 
did not want those firms destroyed, who possessed valuable international relations. 
So it was to protect these firms that the first Treuhander were appointed. A final 
’aryanisation’ never took place in this sector.

In other sectors ’aryanisation’ came about more slowly. Generally the Reichs- 
kommissariat reserved the most important firms for interested Germans, a number 
of smaller firms were available for Dutch nazis but the greater part of them was 
liquidated. The upperleather industry, concentrated in a small number of important 
factories, feil entirely into German hands. The Jewish industries of leather articles 
were nearly all liquidated, for the Germans considered their existence as an infringe- 
ment on the venerable monopoly of Vienna and Offenbach.

In the hide- and leather trade the RHL, with the connivance of a German official 
managed to keep the Jewish firms going until the summer of 1942. Most of them were 
liquidated, some of the more important ones given to Dutch nazis. In the same period 
the deportation of the Jews had begun. Only a few came back.

LEATHER ARTICLES

We said already that the Germans tried to destroy the Dutch industry of leather 
articles. Already in the spring of 1941 they told the RHL that no further allocations 
of leather would be allowed for this purpose. The industry from now on had to 
subsist on leather cuttings, all sorts of Ersatz-oi\c\ot\i etc. It developed into a typical 
’war-baby’, evaded control to the annoyance o f the Germans, and managed to sur- 
vive in a rather good condition.
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DRIVING-BELTS

Driving-belts, a key article for nearly all factories, were of special importance 
during the war. Heavy hides, the raw material for their manufacture could no longer 
be imported, so the industry was compelled to use inland hides. Especially during the 
last years of the war this caused considerable difficulties owing to lack of suitable 
hides. Production had to be reduced, first to 55 %, in 1942 to less than 40 %, at last 
to 28 % of normal years. As the average level of industrial activity was still much 
higher, a considerable tension arose between production and needs. The factories, 
however, specialized in repairing used beits, and by this means it was possible to 
meet all really urgent cases.

In 1942 the Reichswirtschaftsministerium ordered the registration of all beits, that 
were not being used, to reserve them for use in the East. The Gruppe Leder now 
asked the RHL to work out a registration- and rationing-system for driving-belts. 
Some months later it asked whether the beits that were not in use could not be con- 
centrated in a central depot. Of course this would have been the first step towards 
their removal to Germany. But the RHL managed to circumvent this danger. It 
created an enormously complicated card-index system, which satisfied the Germans.

COLLABORATION

The problem of collaboration with the occupying power did not present itself 
in its sharpest form in the hide and leather trade. Economics are in this respect 
too a m atter of give and take. The assistance of a Dutch policeman to the German 
Sicherheitspolizei could mean death for compatriots, helping the nazi-propaganda 
was a m atter of conscience for journalists, but in the field of trade and industry 
the moral aspect of the problem often disappeared behind the material. When for 
instance in a weekly paper one or two of the leading articles were written by 
national-socialists, the paper would be considered ’nazified’, but when four shoes 
out of ten were exported to Germany, there were six left of unimpaired quality.

Still other aspects of the problem had to be considered. The question of 
determining the Dutch and German share of production was not the primary one. 
First came the question whether there would be any production at all in the 
Netherlands industry. By their control of the import of tanning materials the 
Germans held all the cards at this point. The barter of shoes and leather for 
tanning materials was essential for the supply of the Dutch civilian population 
and the prevention of mass-unemployment in the leather and shoe industries. 
Under these circumstances nobody -  in the industry nor at the RHL -  feit 
embarrassed, when in the summer of 1940 the first big order for military boots 
was placed. It was the necessary price that had to be paid for the continuation 
of any production. Yet this first order for military boots raised the moral aspect 
of the problem. For though it can be justly argued, that in many cases the
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difference between the production of military and civilian goods for the enemy is 
negligeable in a total war, the production of military equipment remains an 
unpleasant affair. The Secretary-General Dr. H. M. Hirschfeld urged the RHL 
to try to obtain orders for civilian shoes the next time. From 1942 on no more 
military boots for the Germans were made in the Netherlands. The change however 
was caused chiefly by distrust of the German Oberkommando der Wehrmacht as 
regards the safety of production in the Netherlands.

Of course this moral aspect was much more prominent in other cases like that 
of shipyards which were asked to work for the Kriegsmarine or chemical industries 
which were told to produce explosives. So our study can only give a superficial 
impression of the grave decisions industrialists and civil servants sometimes had 
to take, when they h&d to weigh their national duty against the interests of their 
personnel or the needs of the civilian population. It shows however clearly two 
of the economic lessons of the last war. First, in modern war it is inevitable that 
the industry of an occupied country works to a large extent for the enemy. Second, 
in the industries that produce consumptions goods the enemy must leave a fair 
portion of the products to the civilian population, if he wants to prevent disorder 
in the factories and on the streets.
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