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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Rijksbureau voor Huiden en Leder

Archiefbloknummer:
E20122

Omvang:
215 inventarisnummer(s); 1,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Kernbureau Huiden, Leder en Aanverwante Artikelen
Rijksbureau voor Huiden en Leder
Tijdelijk Rijksbureau voor Huiden en Leder

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Ondanks de neutraliteit had de Eerste wereldoorlog in Nederland tot schaarste en 
distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een 
terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een gevolg van de wet 
was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid 
ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector 
zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede 
wereldoorlog in september 1939, werden de Kernbureaus omgezet in, uiteindelijk twintig, 
Rijksbureaus met een doorlopend sterk groeiend ambtelijk apparaat.
Aan het hoofd van de Rijksbureaus stond vaak een topfiguur van een vooraanstaand bedrijf uit de 
industrietak, ondersteund door ambtenaren en vertegenwoordigers van de vakcentrales. Na 
inventarisatie van de importmogelijkheden, voorraden en behoeften, trachtte men met behulp 
van prijsvorming, fabricagevoorschriften en distributiebeschikkingen te komen tot een zo 
doeltreffend en rechtvaardig mogelijke verdeling en verspreiding van goederen onder 
(detail)handel en het publiek en van grondstoffen, productiemiddelen en verdere faciliteiten onder
de fabrikanten en verwerkende industrieën. Het was de bedoeling dat hierbij geen enkel bedrijf 
boven andere bevoordeeld zou worden: de onderlinge concurrentiestrijd moest voor de duur der 
schaarste opgeschort worden. De vele regelingen werden meestal niet kenbaar gemaakt via de 
reguliere weg van publicatie in de staatscourant, maar door middel van circulaires.
In het zuiden van Nederland bestond in de periode september 1944 - mei 1945 vaak een Tijdelijk 
Rijksbureau voor de bevrijde gebieden, onder leiding van het College van Algemene 
Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid.
Bevat gedeponeerde archieven van het Kernbureau Huiden, Leder en Aanverwante Artikelen (1939)
en van het Tijdelijk Rijksbureau voor Huiden en Leder 1944-1946.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Rijksbureau voor Huiden en Leder, nummer toegang 2.06.076.03, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Rijksbureau Huiden en Leder, 2.06.076.03, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Kernbureau

KERNBUREAU
De regering stelde in april 1936 een Commissie voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding 
in, die tot taak kreeg na te gaan welke economische maatregelen nodig waren bij een eventuele 
oorlog. Deze commissie stelde medio 1937 een Werkcommissie voor de voorziening met schoeisel 
en leder in. De werkcommissie adviseerde in januari 1939 onder meer dat in geval van oorlog een 
uitvoerend orgaan nodig was en dat een kernorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers uit de 
huiden- en leer- en schoenenbranche en de ministeries van Defensie en Economische Zaken, 
voorbereidingen diende te treffen voor de distributie van huiden en leer. Een en ander leidde in 
april 1939 tot de instelling van een 'Kernbureau voor den voorziening met huiden, leder, schoenen 
en aanverwante artikelen in mobilisatie- en oorlogstijd'. De minister van Economische Zaken 
omschreef de taak van dit Kernbureau als volgt: "(...) mij (de minister van Economische Zaken) te 
adviseeren omtrent de maatregelen, die eventueel ten behoeve van bovenstaande producten voor
genoemde buitengewone omstandigheden op grond van de bestaande economische 
noodwetgeving zullen moeten worden getroffen en omtrent de wijze, waarop deze maatregelen 
moeten worden uitgevoerd..." 1 . De voorzitter van het Kernbureau was L.F. Verwoerd, directeur 
van de Algemene Huiden en Leder Mij. in Amsterdam; secretaris was drs. J.N.D. Udink ten Cate, 
ambtenaar bij de Afdeling Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken. Er bestond enige 
verwarring over een Commissie van Advies van het Kernbureau, omdat het Kernbureau door 
enkelen ten onrechte als een ambtelijke aangelegenheid werd beschouwd 2 . Een 
instellingsbeschikking van een adviescommissie is, voorzover bekend, niet uitgegaan. Het 
Kernbureau bereidde onder meer op papier maatregelen voor, die ten tijde van mobilisatie of 
oorlog noodzakelijk zouden zijn.

Rijksbureau voor Huiden en Leder: organisatie

RIJKSBUREAU VOOR HUIDEN EN LEDER: ORGANISATIE
De Distributiewet 1939 (S. 633) vormde de basis voor de verdere distibutiemaatregelen die de 
regering zou gaan nemen. Het distributieapparaat (de Rijksbureaus) werd in de Distributiewet 1939
niet genoemd. Art. 5, lid 2 van deze wet bepaalde dat een distributievergunning door of namens 
de minister werd verleend. Met de Looistoffenbeschikking I werd op 28 augustus 1939 het 
Rijksbureau voor Huiden en Leder ingesteld 3 . Tot directeur werd Verwoerd, voorheen voorzitter 
van het Kernbureau, benoemd. Hij zou tot oktober 1946 directeur blijven. In dat jaar werd hij 
opgevolgd door J.G. Hilhorst, onder Verwoerd adjunct-directeur. De leden van het Kernbureau 
werden, met een enkele uitzondering, benoemd in de Commissie van Bijstand voor het 
Rijksbureau. De commissie werd al in oktober 1940, mede op wens van de bezetter, opgeheven 4 . 
In 1946 stelde de minister van Economische Zaken een nieuwe Commissie van Advies bij het 
Rijksbureau voor Huiden en Leder in 5 . De leden waren benoemd door de minister en hadden een 
adviserende functie. Hilhorst was voorzitter van de commissie. De laatste vergadering van de 
commissie vond plaats op 25 april 1950. Drie dagen later, op 28 april 1950, werd het Rijksbureau 
voor Huiden en Leder, dat in 1949 min of meer was gefuseerd met het Rijksbureau voor Rubber, 
opgeheven en geïntegreerd in het Centraal Rijksbureau 6.

1 Van der Leeuw, A.J. Huiden en Leder 1939-1945. 's-Gravenhage, 1954, 1-23.
2 Inv. nr. (2).
3 Stcrt. 31 augustus 1939 no. 170, beschikking minister van Economische Zaken, 28 augustus 1939, Directie van 

Handel en Nijverheid no. 47585 N.
4 Van der Leeuw, Huiden, 57-58. Op 18 februari 1941 vervielen de bepalingen over de commissie in de 

Looistoffenbeschikking 1939 I. Stcrt. 1941 no. 34, beschikking secretaris-generaal van het departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart 18-2-1941, Directie van Handel en Nijverheid no. 6574 N.G.

5 Inv. nr. (205).
6 Stcrt. 5-5-1950 no. 87, beschikking minister van Economische Zaken 4-5-1950 no. 22107 HN/PD. Inv. nr. (100), 

Maandverslag januari - maart 1949.
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Op 1 januari 1940 telde het Rijksbureau 31 personeelsleden, op 1 januari 1945 was dit aantal 
opgelopen tot 261. In december 1949, enkele maanden voor de opheffing, werkten nog 121 
mensen bij het Rijksbureau. Het Rijksbureau bestond grosso modo uit een directie, 
bebeersafdelingen, als Huiden, Leder, Schoenen, en ondersteunende afdelingen, als Secretariaat 
en Algemeen Beheer. Sommige afdelingen waren nog onderverdeeld in secties 7 . In 1948 werd ten 
gevolge van de fusie met het Rijksbureau voor Rubber een aparte afdeling Rubber ingesteld.

De directeuren van Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid vielen formeel onder het gezag van de 
minister van Economische Zaken, na de Duitse bezetting onder de secretaris-generaal van het 
departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart als waarnemend departementshoofd. De 
Rijksbureaus kregen tijdens de bezetting steeds meer autonomie, vooral op het terrein van de 
productie, distributie en contacten met de Duitsers. Verwoerd hield geregeld contact met het 
departement, onder meer bij het oplossen van moeilijke of principiële kwesties 8 .

Het Rijksbureau voor Huiden en Leder kreeg in zijn contacten met de bezetter tot einde november 
1942 vooral te maken met Referenten, doorgaans het hoofd van de Gruppe 7 der (Haubt)Abteilung
Gewerbliche Wirtschaft. Dit orgaan functioneerde tot mei 1943 onder de Generalkommissar für 
Finanz und Wirtschaft en de Rüstungsinspektion Niederlande, daarna nog alleen onder de eerste. 
De Referenten werden door de Reichsstelle für Lederwirtschaft, een soort Duits Rijksbureau, 
gezien als zaakgelastigden. Bij de oorspronkelijke bedoeling, dat de Referenten een 
informatieverstrekkende en adviserende taak zouden vervullen, bleef het niet. Alras gingen zij ook 
aanwijzingen geven aan het Rijksbureau. Per 1 december 1942 werden de Referenten vervangen 
door Bevollmächtigten van de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft, die tevens de belangen voor de 
Reichstelle für Lederwirtschaft waarnamen. Zij konden de directeur van het Rijksbureau 
Anordnungen geven, waarmee de in de praktijk gegroeide situatie was gecodificeerd 9 . De 
Bevollmächtigte hield kantoor op het Rijksbureau voor Huiden en Leder in Amsterdam. Het 
Rijksbureau kreeg vanaf oktober 1942 ook te maken met de Gemeinschaft Schuhe, een Duitse 
bedrijfsorganisatie van schoenfabrikanten, schoenmakers en schoenherstellers. Daarnaast waren 
er nog andere Duitse instellingen die met het Rijksbureau in contact stonden, zoals het 
Wehrmachtbewaffnungsamt, een afnemer van grote orders voor militaire schoenen.

In 1941 werden de eerste bedrijfs- en vakgroepen in de huiden en leerbranche opgericht. Deze 
bedrijfsorganisaties adviseerden de Rijksbureaus bij de uitoefening van hun taak. Verder hebben 
de contacten tussen beide in het teken gestaan van de mogelijke overdracht van werkzaamheden 
en taken van het Rijksbureau naar de bedrijfsorganisaties. Uiteindelijk kwam hier niet veel van 
terecht 10 .

Rijksbureau voor Huiden en Leder: taken en werkzaamheden

RIJKSBUREAU VOOR HUIDEN EN LEDER: TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
In een rapport van de Accountantsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart uit 1944 werden de volgende algemene taken van het Rijksbureau voor Huiden en 
Leder vermeld:

a. de grondstoffendistributie voor de lederfabrikanten krachtens de Huiden- en 
Looistoffenbeschikking;

b. de distributie van leder en ledervervangende producten voor de lederverwerkende 
industrieën in den zin van de Lederbeschikking, den lederhandel en het ambacht;

c. de distributie van schoenen voor den handel;
d. den import van looistoffen ten einde de sub a genoemde voorzieningen te kunnen treffen

11.

7 Inv. nr. (17). Van der Leeuw, Huiden, 25-27.
8 Van der Leeuw, Huiden, 56.
9 Van der Leeuw, Huiden, 65-79.
10 Van der Leeuw, Huiden, 58-64.
11 Inv. nr. (17).
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In 1949 bleek uit een brief van Hilhorst aan het ministerie van Economische Zaken, dat de taken 
van het Rijksbureau waren:

1. Beleid en beheer in de Huiden-, Leder- en Rubbersector, uiteenvallend in
a. de verdeling van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten in het binnenland 

(distributie)
b. het verkrijgen en behouden van inzicht in de Nederlandse productie, alsmede de 

stimulering daarvan;
c. in- en uitvoer;

2. Planning;
3. Een aantal met de bovenstaande 2 punten verband houdende administratieve taken. 12

De taken waren voor een belangrijk deel ontleend aan de Distributiewet 1939 en de daaruit 
voortvloeiende beschikkingen. De basisbeschikkingen voor het Rijksbureau voor Huiden en Leder 
waren: de Looistoffenbeschikking 1939 I, de Huidenbeschikking 1939 I 13 , de Lederbeschikking 1939
I 14 en de Schoenenbeschikking 1940 I en 1942 II 15 . De betekenis van het begrip leer werd in de 
loop van de bezettingsperiode uitgebreid, zodat steeds meer produkten onder de distributie 
vielen: leerloos schoeisel 16 , drijfriemen 17 , hout voor hakken en klompen 18 , kunstleer 19 . Het 
Rijksbureau kon op grond van deze wetgeving regels stellen ten aanzien van distributiegoederen:

– bepalingen dat een distributiegoed (niet) mag worden gekocht, verkocht, te koop 
aangeboden, afgeleverd, in voorraad gehouden;

– bepalingen voor het verbruik, gebruik, de verwerking of bewerking van een distibutiegoed;
– bepalingen ten aanzien van het vervoer van een distributiegoed;
– mogelijkheid tot verplichte voorraadopgave door bedrijven 20.

Het Rijksbureau ontleende zijn bevoegdheden ook aan andere wetten, vaak enigszins verwant aan 
de Distributiewet 1939, zoals de Algemene Vorderingswet 1939 (S.631). Doordat de Duitsers steeds 
meer, vaak plotse eisen gingen stellen, de schaarste toenam en de onzekerheid over productie en 
invoer van goederen groter werd, steeg het aantal dagelijkse ingrepen door het Rijksbureau. Deze 
werden vaak niet via de Staatscourant bekendgemaakt, maar via vele circulaires. De 
basisbeschikkingen werden na de oorlog langzamerhand weer opgeheven, onder meer de 
Schoenendistributiebeschikking in 1948 21 , de huiden- en vellendistributie met uitzondering van 
geïmporteerde kalfsvellen 22 , de inschrijvingsplicht 23 en een deel van de looistoffen- en 
leerdistributie 24 in 1950.

Het Rijksbureau voor Huiden en Leder speelde ook een belangrijke rol op het gebied van de 
prijsbepaling. In de eerste jaren bereidde het bureau prijsregelingen voor en werden overtreding 
opgespoord, volgens de richtlijnen van de Gemachtigde voor de Prijzen en in overleg met het 

12 Inv. nr. (12).
13 Stcr. 1-9-1939 no. 171B, beschikking minister van Economische Zaken 1-9-1939, Directie van Handel en Nijverheid 

no. 48887.
14 Stcrt. 17-10-1939 no. 203, beschikking minister van Economische Zaken 17-10-1939, Directie van Handel en 

Nijverheid no. 58841 N.
15 Stcrt. 31-5-1940 no. 104, beschikking secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 31-5-1940, 

Afdeling CDK - Directie van Handel en Nijverheid no. 28221 M/A2, doss. 3111. Stcrt. 1-6-1942 no. 103, beschikking 
secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1-6-1942, Afdeling CDK no. 236909/A2/doss. 3111.

16 Stcrt. 1-6-1942 no 103, beschikking directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Lederbeschikking 1-6-1942.
17 Stcrt. 4-9-1942 nr. 172, beschikking secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 4-9-1942, Directie 

van Handel en Nijverheid no. 47318 N.G.
18 Stcrt. 1-6-1942 no. 103, beschikking secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1-6-1942, Directie 

van Handel en Nijverheid no. 26719 N.G.
19 Stcrt. 6-7-1943 no. 128, beschikking secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 6-7-1943, Directie 

van Handel en Nijverheid no. 30460 N.G.
20 Distributiewet 1939, S. 633: art. 4-8.
21 Stcrt. 13-5-1948 no. 92, beschikking minister van Economische Zaken 12-5-1948, Directoraat-Generaal van handel

en Nijverheid no. 90976 HN/PD.
22 Stcrt. 20-2-1950 no. 36, beschikking directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder.
23 Stcrt. 20-4-1950 no. 77, beschikking minister van Economische Zaken 20-4-1950, no. 17658 Afdeling HN/PD.
24 Stcrt. 5-5-1950 no. 87, beschikking minister van Economische Zaken 4-5-1950, no. 22107 HN/PD.
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departement. Na medio 1943 liepen de bemoeienissen terug 25 . Om de greep op handel en 
industrie te verstevigen vaardigde het Rijksbureau administratie-, calculatie- en 
fabricagevoorschriften uit, veelal via circulaires.

Het Rijksbureau had vóór en tijdens de bezetting vooral een adviserende en administratieve rol bij 
de uitvoer van goederen, vaak aangevuld met instemmingsrecht, het afgeven van vergunningen of
verlenen van dispensaties op uitvoerverboden. De uitvoerregelingen ondergingen geregeld 
veranderingen, mede door Duitse interventies, en kenmerkten zich door ingewikkeldheid 26 . Voor 
de invoer van huiden, leer en aanverwante produkten was een vervoervergunning van het 
Rijksbureau nodig 27 . Vanaf juni 1943 kon het Rijksbureau ook een vergunning volgens het 
Deviezenbesluit 1941 28 afgeven. De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer bepaalde, in overleg met 
de Duitsers, het departement en het betrokken land, de contingenten. Binnen de toegewezen 
contingenten had het Rijksbureau speelruimte, onder meer bij de verdeling van de invoer over 
importeurs.

Tijdelijke Rijksbureaus voor Huiden en Leder te Eindhoven en Tilburg

TIJDELIJKE RIJKSBUREAUS VOOR HUIDEN EN LEDER TE EINDHOVEN EN TILBURG
Vlak na de bevrijding van Eindhoven nam B.W. Ullings, ambtenaar van het Rijksbureau voor Huidel 
en Leder, op 21 september 1944 maatregelen ten behoeve van de leer- en schoenenvoorziening in 
de stad. Op uitnodiging van het Militair Gezag ging Ullings door met zijn werkzaamheden voor het 
gehele bevrijde gebied en werd op 14 oktober de Centrale Commissie Schoeiselvoorziening 
opgericht 29 . Deze commissie, naar buiten toe optredend als Rijksbureau voor Huiden en Leder, 
bestond, naast Ullings, uit vertegenwoordigers van looierijen, schoenfabrikanten, 
schoenherstellers en schoenwinkeliers. Ullings werd later benoemd tot directeur van het 
bijkantoor in Eindhoven. De taken van de commissie waren de inventarisatie van de 
schoeiselvoorraden, de schoeiseldistributie en het steunen van de schoenbedrijven.

Vlak na de bevrijding van Tilburg in oktober 1944 werd in deze stad door het College van Algemene
Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied het 
Tijdelijk Rijksbureau voor Huiden en Leder opgericht. Na enig overleg werd besloten dat de 
commissie in Eindhoven als bijkantoor van het Rijksbureau in Tilburg zou gaan functioneren. Het 
bijkantoor in Eindhoven zou zich blijven bezig houden met de schoeiseldistributie. Zijn financiële 
administratie werd gevoerd door het Tijdelijk Rijksbureau in Tilburg. De samenwerking tussen 
beide kantoren verliep zeer moeizaam. A.J.A. van Gerwen was directeur in Tilburg; in juni 1945 
werd hij opgevolgd door H.A.J. Mannaerts, die reeds enige tijd mededirecteur was. Deze trad per 1 
oktober 1945 terug. G.M.M. Appels, secretaris van het Tijdelijk Rijksbureau, nam enige van zijn 
taken over. Door de gebrekkige verbinding met Nijmegen en de aanwezigheid van de frontlijn 
werd hier een Gemachtigde van het Rijksbureau voor Huiden en Leder in het Land van Maas en 
Waal aangesteld, die tot 1 september 1945 in functie bleef. Ook in Limburg en Zeeland waren 
gedelegeerden aangesteld.

Na de algehele bevrijding van Nederland op 5 mei 1945 werden geleidelijk de taken van het 
Tijdelijk Rijksbureau in Tilburg overgenomen door het moederbureau in Amsterdam. Op 30 
november 1945 werd de administratie van het Tijdelijk Rijksbureau in Tilburg opgeheven en in 
maart 1946 het bureau geliquideerd, terwijl in juli 1945 de Commissie van Bijstand van het Tijdelijk 
Rijksbureau reeds was opgeheven. Het bijkantoor in Eindhoven kwam vrij snel na de nationale 
bevrijding onder rechtstreekse supervisie van het Rijksbureau in Amsterdam als de Afdeling 

25 Van der Leeuw, Huiden, 320.
26 Van der Leeuw, Huiden, 312-313.
27 Inv. nr. (71), beschikking Rijksbureau voor Huiden en Leder, 9 mei 1941 model no. 357. Van der Leeuw, Huiden, 313-

314.
28 Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 63/1941.
29 Inv. nr. (36), 'Rapport over de geschiedenis en de werkzaamheden van het R.H.L. Eindhoven 19 sept. '44 - 1 mrt. 

'46'. Publicatieblad Militair Gezag nr 6, 23 oktober 1944.
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Schoenhandel en -distributie in het Zuiden. De directie van het Tijdelijk Rijksbureau in Tilburg had 
hier in juni 1945 om verzocht. Op 13 augustus 1946 werden de werkzaamheden van de afdeling in 
Eindhoven beëindigd 30 .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief

30 Inv. nr. (19), (36), (37), (261).%
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1. NIET NAAR ONDERWERP INGEDEELDE STUKKEN

1. NIET NAAR ONDERWERP INGEDEELDE STUKKEN
1.1 Circulaires

1.1 CIRCULAIRES

1-17 Circulaires en formulieren,
1939-1950. 3 pakken en 14 omslagen
1 Calculaties 1940-1944
2 Chroomschaafsel en lijmvlees 1941-1948
3 Drijfriemen 1941-1948
4 Emballage 1941-1949
5 Energievoorziening 1940-1947
6 Garens en andere textielproducten 1940-1949
7 Huiden en looistoffen 1939-1946
8 Huiden en vellen 1939-1950, pak
9 Hulpartikelen van ijzer en staal 1941-1949
10 In- en uitvoer 1939-1950, pak
11 Inschrijvingen 1940-1950
12 Kunstleer en andere vervangingsmiddelen 1940-1948
13 Leer 1940-1950, pak
14 Looi- en hulpstoffen 1939-1949
15 Opdrachten van de Duitse bezetter 1940-1944
16 Schoenen 1940-1949
17 Werkzaamheden van schoenherstellers 1941-1946

18-27 Circulaires en mededelingen van bedrijfsorganisaties,
1940-1949. 1 pak, 8 omslagen en 1 stuk
18 Bedrijfsgroep Leder- en Lederverwerkende Industrie 1941-1947
19 Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten 1942
20 Federatie van Verenigingen van Nederlandse Lederfabrikanten 1940
21 Hoofdgroep Industrie 1941-1946
22 Nederlandse Bond van Lederhandelaren 1946
23 Ondervakgroep Groothandel in Klompen 1945-1946
24 Vakgroep Drijfriemenindustrie c. 1943, stuk
25 Vakgroep Lederindustrie 1941-1949, pak
26 Vakgroep Lederwarenindustrie 1941-1947
27 Vakgroep Schoenindustrie 1941-1949

28-30 Circulaires en formulieren van groepen en afdelingen,
1940-1950. 2 pakken en 1 omslag
28 Afdeling Leder 1940-1950
29 Groep Klompen 1942-1949, omslag
30 Groep Schoenen 1940-1950

31 Mededelingen aan het personeel,
1941-1949. 1 omslag

32 Interne instructies,
1942-1949. 1 pak
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33 Mededelingen van het secretariaat,
1945. 1 omslag

1.2 Periodieke verslagen

1.2 PERIODIEKE VERSLAGEN

34 Maandrapporten betreffende opdrachten van en regelingen met Duitse instanties,
1941-1944. 1 omslag

35-37 Maandverslagen van afdelingen,
1941-1946. 2 omslagen en 1 stuk
35 Afdeling Bedrijfsvergunningen en Gebruikte Machines 1941-1944
36 Afdeling Drijfriemen 1942-1946
37 Afdeling Looistoffen 1943, stuk

38 Maandrapporten betreffende de toestand van de bedrijfstakken die onder het 
rijksbureau ressorteren,
1941-1949. 1 omslag

39-41 Maandverslagen,
1941-1949. 3 pakken
39 1941-1942
40 1943-1946
41 1947-1949

42 Weekverslagen,
1945-1947. 1 omslag

1.3 Notulen en vergaderstukken

1.3 NOTULEN EN VERGADERSTUKKEN

43 Notulen van de Commissie van Bijstand van het rijksbureau,
1939-1940. 1 omslag

44-52 Notulen van vergaderingen en besprekingen met derden,
1939-1950. 1 pak en 8 omslagen
44 Bedrijfsgroep Leder- en Lederverwerkende Industrie 1942-1945
45 Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1946-1949
46 Ministerie van Economische Zaken 1945-1948
47 Reichsstelle für Lederwirtschaft, Rüstungsinspektion Niederlande en 

andere Duitse instanties 1940-1944, pak
48 Rijksbureau voor Textiel 1946-1947
49 Vak- en bedrijfsorganisaties uit de klompenindustrie en -handel en 

andere belanghebbenden bij de klompendistributie 1942-1946
50 Vakgroep Lederindustrie 1943-1950
51 Vakgroep Schoenindustrie 1941-1949
52 Overige belanghebbenden 1939-1949

53 Notulen van vergaderingen van afdelingschefs en directeuren van rijksbureaus met 
derden,
1942-1949. 1 omslag

54 Notulen van de Commissie van Advies van het rijksbureau,
1946-1950. 1 pak
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1.4 Algemene correspondentie

1.4 ALGEMENE CORRESPONDENTIE

55-62 Correspondentie met derden,
1939-1950. 1 pak en 7 omslagen
55 Bevollmächtigte bij het rijksbureau 1942-1944
56 Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 1945-1950
57 Commissie Onderzoek Overheidsbemoeiingen 1948-1949
58 Ministerie van Economische Zaken 1939-1950, pak
59 Ondervakgroep Groothandel in Bontvellen 1947-1950
60 Rüstungsinspektion Niederlande 1941-1944
61 Vakgroep Lederindustrie 1947-1949
62 Vakgroep Schoenindustrie 1945-1948

1.5 Overige stukken

1.5 OVERIGE STUKKEN

63 Nota's aan de directie,
1940-1949. 1 omslag

64 Notities van het secretariaat,
1947-1949. 1 omslag



16 Rijksbureau Huiden en Leder 2.06.076.03

2. NAAR ONDERWERP INGEDEELDE STUKKEN

2. NAAR ONDERWERP INGEDEELDE STUKKEN
2.1 INSTANDHOUDING VAN DE ORGANISATIE

2.1 INSTANDHOUDING VAN DE ORGANISATIE
2.1.1 Organisatie

2.1.1 ORGANISATIE

65 Stukken betreffende de overdracht van taken en bevoegdheden aan de 
bedrijfsorganisaties,
1940-1949. 1 omslag

66 Stukken betreffende de (re)organisatie van de dienst,
1940-1950. 1 omslag

67 Stukken betreffende de behandeling van klachten over het functioneren van het 
rijksbureau,
1944-1948. 1 omslag

68 Stukken betreffende de geschiedenis van het rijksbureau tijdens de bezetting,
1945. 1 omslag

69 Nota's betreffende de werkzaamheden van het rijksbureau gedurende de 
bezettingsjaren en een vooruitblik op de werkzaamheden na de bevrijding,
1945-1946. 1 omslag

70 Stukken betreffende het functioneren, de liquidatie van het Tijdelijk Rijksbureau 
voor Huiden en Leder in Tilburg en het Bijkantoor Eindhoven,
1945-1946. 1 omslag

71 Stukken betreffende de overname van de controletaak van het rijksbureau door de 
Centrale Dienst voor de Economische Controle,
1946-1948. 1 omslag

72 Stukken betreffende het overleg met R. Michel inzake diens voornemen tot het 
publiceren van 'De economische landverdediging in de Sector Huiden en Leder',
1948-1949. 1 omslag

73 Stukken betreffende de opheffing van het rijksbureau,
1949-1950. 1 omslag

2.1.2 Financiën

2.1.2 FINANCIËN

74-75 Balansen en verlies- en winstrekeningen over 1939-1949, met bijlagen,
1940-1950. 2 pakken
74 Over 1939-1944
75 Over 1945-1949

76 Stukken betreffende de indiening van begrotingen voor de jaren 1941-1950,
1941-1949. 1 pak

77-78 Stukken betreffende de financiering van en de controle op het financieel beheer van
het rijksbureau,
1941-1950. 2 omslagen
77 Algemeen 1941-1949
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78 Accountantsrapporten 1945-1950

79 Overzichten van de besteding van de kredieten over de jaren 1942-1943,
1943. 1 omslag

2.1.3 Administratie en archief

2.1.3 ADMINISTRATIE EN ARCHIEF

80 Stukken betreffende het post- en archiefbeheer,
1939-1950. 1 omslag

81 Stukken betreffende het inrichten en reorganiseren van de administratie,
1941-1950. 1 pak

2.1.4 Personeel

2.1.4 PERSONEEL

82 Stukken betreffende het personeelsbeleid,
1940-1949. 1 omslag

83 Overzichten van personeel,
1941-1950. 1 omslag

2.2 TAAKUITOEFENING

2.2 TAAKUITOEFENING
2.2.1 Taakuitoefening op basis van de Distributiewet 1939, de productbeschikking(en) en de distributiebeschikking(en)

2.2.1 TAAKUITOEFENING OP BASIS VAN DE DISTRIBUTIEWET 1939, DE 
PRODUCTBESCHIKKING(EN) EN DE DISTRIBUTIEBESCHIKKING(EN)

2.2.1.1 Voorbereiding en uitvoering van de regelgeving en het distributiebeleid in het algemeen

2.2.1.1 VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN DE REGELGEVING EN HET 
DISTRIBUTIEBELEID IN HET ALGEMEEN

84-87 Stukken betreffende de totstandkoming, uitvoering, wijzigingen en opheffing van 
distributieregelingen inzake huiden, leer, schoenen en looistoffen,
1939-1949. 1 pak en 3 omslagen
84 Algemeen 1939-1948
85 Lederbeschikking 1939 I 1939-1949
86 Lederchequeregeling 1943-1949
87 Schoendistributieregelingen 1940-1948, pak

2.2.1.2 Uitvoering van product- en distributiebeschikkingen

2.2.1.2 UITVOERING VAN PRODUCT- EN DISTRIBUTIEBESCHIKKINGEN

88-89 Stukken betreffende de behoeftevoorziening van looistoffen,
1939-1944. 1 pak en 1 omslag
88 Algemeen 1939-1944, pak
89 Eikenschors en wilgenbast 1939-1943

90 Stukken betreffende de distributie van schapenvellen,
1939-1948. 1 pak

91-92 Stukken betreffende de handel in en distributie van huiden en vellen,
1939-1949. 1 pak en 1 omslag
91 Huiden en vellen uit Nederland 1939-1949, pak
92 Huiden en vellen uit Nederlands-Indië 1939-1946

93 Stukken betreffende de distributie en verwerking van lijmvlees en chroomschaafsel,
1940-1943. 1 omslag
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94 Stukken betreffende de distributie van vellen voor pelterijen en snijdoeleinden,
1940-1944. 1 omslag

95 Stukken betreffende de rubbervoorziening van de schoenindustrie,
1940-1946. 1 omslag

96 Stukken betreffende de textielvoorziening van de schoen-, huiden- en leerindustrie,
1940-1949. 1 omslag

97 Stukken betreffende de voorziening van de huiden- en leerindustrie met 
hulpstoffen en -materialen,
1940-1949. 1 omslag

98-100 Stukken betreffende de distributie van klompen en schoenen,
1940-1950. 1 pak en 2 omslagen
98 Klompen 1942-1949, pak
99 Politie- en legerschoenen 1945-1950
100 Sportschoenen 1940

101-106 Stukken betreffende de distributie van lederwaren,
1940-1950. 6 omslagen
101 Algemeen 1940-1950
102 Afvalleer 1940-1944
103 Drijfriemen 1940-1949
104 Kunstleer 1941-1949
105 Zeemleer 1940-1947
106 Zoolleer 1940-1944

107 Stukken betreffende de voorziening van de schoen-, huiden- en leerindustrie en 
-handel met emballagemiddelen,
1941. 1 omslag

108 Stukken betreffende de papiervoorziening van de lederwarenindustrie,
1941-1944. 1 omslag

109 Stukken betreffende de energievoorziening van de schoen-, huiden- en 
leerindustrie,
1941-1946. 1 omslag

110 Correspondentie met het ministerie van Economische Zaken betreffende de 
distributie van schoenen,
1941-1949. 1 omslag

111 Stukken betreffende de uitvoering van de Beschikking Gebruikte Machines,
1942-1943. 1 omslag

112 Stukken betreffende de pogingen om te komen tot de distributie van zogenaamd 
utility-schoeisel,
1947. 1 omslag
Onder utility-goederen verstaat men goederen van een bepaalde omschreven kwaliteit die in grote 
aantallen tegen lage prijs in verkoop worden gebracht.
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2.2.1.3 Inschrijving van ondernemingen

2.2.1.3 INSCHRIJVING VAN ONDERNEMINGEN

113 Stukken betreffende de inschrijving van fabrikanten en handelaren,
1939-1950. 1 omslag

114 Stukken betreffende de liquidatie van ondernemingen van joodse eigenaren,
1940-1944. 1 pak

115 Lijsten van ingeschreven ondernemingen,
1940-1949. 1 omslag

116-117 Formulieren betreffende de benoeming van bewindvoerders over bedrijven van 
joodse eigenaren, alfabetisch op naam van bedrijf,
1941-1944. 2 pakken
116 A-L
117 M-Z

118 Stukken betreffende de inschrijving van schoenherstellers en de vaststelling van 
prijzen voor schoenreparaties,
1941-1949. 1 pak

119 Lijsten van ondernemingen die geliquideerd zijn of waarvan de eigenaar 
gedeporteerd, vertrokken of niet bereikbaar is,
1942-1943. 1 omslag

120 Lijsten van joodse bedrijven die bij het rijksbureau zijn ingeschreven of waarvan de 
inschrijving na de bevrijding werd hersteld,
1942-1946. 1 omslag

121 Stukken betreffende de inschrijving van maatconfectieschoenmakers,
1946-1949. 1 omslag

2.2.1.4 Onderzoek naar voorraden, productie, verwerking en gebruik

2.2.1.4 ONDERZOEK NAAR VOORRADEN, PRODUCTIE, VERWERKING EN GEBRUIK

122 Stukken betreffende het gebruik en de bevoorrading van pickers,
1939-1941. 1 omslag
Pickers zijn voorwerpen van huid of leer die aan weefgetouwen de schietspoel opvangen.

123 Voorraadstaten van huiden, vellen, rundleder en schoeisel,
1939-1945. 1 omslag

124 Staten van de voorraden, de productie, de invoer en het verbruik van looistoffen,
1939-1949. 1 omslag

125 Maand- en jaarstaten van de schoenproductie over 1937-1949,
1940-1950. 1 omslag

126 Publicaties betreffende de Schapenvellenregeling 1939,
1941-1942. 1 omslag

127 Lijsten van het leerverbruik door Duitse militaire, politionele en politieke instanties,
1941-1943. 1 omslag
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128 Duitstalige maandstaten betreffende de voorraden, het gebruik en de productie 
van soorten leer over 1939-1944,
1941-1944. 1 pak

129-131 Maandstaten van de planningsevaluatie betreffende de voorraden, de productie en 
het verbruik van huiden, leer en looistoffen,
1941-1944. 3 omslagen
129 Huiden 1941-1944
130 Leer 1942-1944
131 Looistoffen 1942-1944

132 Maandstaten van geproduceerde en afgeleverde klompen,
1942-1944. 1 omslag

133 Staten van slachtcijfers en ingeleverde huiden over 1938-1948, met geleidebrief,
1946-1949. 1 omslag

2.2.1.5 Planning

2.2.1.5 PLANNING

134 Planning- en prognosestaten betreffende de behoefte aan en de productie van 
huiden, leer, hulpstoffen en eindproducten per 'Kriegshalbjahr', met bijlagen,
1941-1944. 1 pak

135 Verslagen van besprekingen betreffende het opstellen van economische prognoses 
en planningen en het vaststellen van de producties en goederenafleveringen in de 
huiden- en lederbranche,
1941-1944. 1 omslag

136 'Industriële Oriënteringsschema's voor huiden en leder, looistoffen en schoeisel' 
van het bureau Nijverheidsonderzoek van het ministerie, met samenvattingen,
1941-1946. 1 pak

137 Stukken betreffende overleg met Duitse instanties inzake behoefteraming en 
productieplanning,
1942-1944. 1 omslag

138 Stukken betreffende de opstelling en uitvoering van industriële 
productieprogramma's,
1942-1945. 1 pak

139 Staten van de planning en productie van huiden, leer, looistoffen en eindproducten 
over de periode 1944-1948,
1944-1947. 1 pak

140 Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van een Werkcommissie 
Herstel en Voorziening voor de Huiden- en Lederbranche,
1945-1946. 1 omslag

141 Stukken betreffende de opstelling en uitvoering van Master Programmes en 
Masterplans,
1945-1947. 1 omslag

142 Stukken betreffende de aankoop en invoer van kapitaalgoederen en het 
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voorbereiden van investeringsplannen,
1945-1950. 1 omslag

143 Stukken betreffende behoefteramingen voor hulpstoffen, machines, 
gereedschappen, werktuigen en andere artikelen voor de huiden- en lederbranche,
1946-1948. 1 omslag

144 Stukken betreffende het opstellen van de prognose voor de huiden-, leer- en 
schoenvoorziening voor 1952-1953 aan de hand van evaluatiecijfers over 1936-1939,
1949. 1 omslag

2.2.1.6 Toewijzing van voorraden

2.2.1.6 TOEWIJZING VAN VOORRADEN

145 Stukken betreffende de levering van schoenen en schoenreparaties aan 
Nederlandse arbeiders in Duitsland, Frankrijk en België,
1941-1944. 1 omslag

2.2.1.7 Regeling van productie en vervoer

2.2.1.7 REGELING VAN PRODUCTIE EN VERVOER

146-148 Stukken betreffende de inschakeling van gedupeerde importeurs en handelaren,
1940-1943. 3 omslagen
146 Importeurs van overzeese huiden 1940-1942
147 Leerimporteurs en -handelaren 1941-1942
148 Looistofhandelaren 1940-1943

149 Stukken betreffende de bemoeienis met de schoenherstellerij,
1940-1944. 1 omslag

150 Stukken betreffende de productie van houten schoenzolen,
1940-1944. 1 omslag

151 Stukken betreffende de bereiding van aceton uit acetyleen,
1941-1943. 1 omslag

152-153 Stukken betreffende het nemen van rationalisatie- en concentratiemaatregelen in 
de leer- en lederwarenindustrie en de schoenindustrie in verband met de kolen- en 
energievoorziening,
1941-1943. 2 omslagen
152 Leer- en lederwarenindustrie 1941-1943
153 Schoenindustrie 1941-1943

154 Stukken betreffende de fabricage van gasmeterleer,
1941-1944. 1 omslag

155 Stukken betreffende de productie van leren sportartikelen,
1941-1947. 1 omslag

156 Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van 
varkenshuiden voor leerdoeleinden,
1942-1943. 1 omslag

157 Stukken betreffende het chemisch en natuurkundig onderzoek van leermonsters,
1942-1945. 1 omslag
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158 Stukken betreffende de fabricage van biezen schoenen,
1943-1944. 1 omslag

159 Stukken betreffende de bemoeienis met de maatschoenmakerij,
1943-1946. 1 omslag

2.2.1.8 Verlening van vergunningen

2.2.1.8 VERLENING VAN VERGUNNINGEN

160 Dispensatieregelingen, voortkomend uit de distributiebeschikkingen betreffende 
looistoffen, huiden en leer, met bijlagen,
1941-1944. 1 omslag

2.2.1.9 Inning van bijdragen, inschrijvings- en consentgelden

2.2.1.9 INNING VAN BIJDRAGEN, INSCHRIJVINGS- EN CONSENTGELDEN

161 Stukken betreffende de heffing van consentgelden,
1939-1950. 1 omslag

2.2.2 Uitvoering van aan het rijksbureau gedelegeerde taken

2.2.2 UITVOERING VAN AAN HET RIJKSBUREAU GEDELEGEERDE TAKEN
2.2.2.1 Regeling van de in- en uitvoer

2.2.2.1 REGELING VAN DE IN- EN UITVOER

162 Stukken betreffende de aankoop van looistoffen in het buitenland,
1939-1940. 1 omslag

163 Stukken betreffende de in- en uitvoer van huiden, leer, schoenen, klompen en 
aanverwante producten,
1939-1950. 1 pak

164 Stukken betreffende een competentiegeschil met de sectie Distex van het 
Rijksbureau voor Textiel over de in- en uitvoer van handschoenen,
1945-1947. 1 omslag

165 Stukken betreffende de aanvoer en verkoop van regeringsgoederen en de 
contacten met het Bureau Aanvoer Goederen van Overzee,
1945-1948. 1 omslag

166 Correspondentie met de Trustmaatschappij voor de Handel met het Buitenland N.V.
betreffende in- en uitvoeraangelegenheden met Duitsland,
1947-1948. 1 omslag

167-168 Maandstaten van afgegeven en ingetrokken in- en uitvoervergunningen, met 
specificaties,
1947-1949. 2 omslagen
167 Invoervergunningen, geordend naar product 1948-1949
168 Uitvoervergunningen, geordend naar land 1947-1949

169 Instructies voor de in- en uitvoer, uitgevaardigd door de sectie Coördinatie,
1947-1949. 1 omslag

170 Staten van de (geplande) in- en uitvoer van looistoffen, huiden, leer en drijfriemen 
en het verbruik van grond- en hulpstoffen over 1936-1940 en 1948-1950,
1948-1950. 1 omslag
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2.2.2.2 Vordering van voorraden

2.2.2.2 VORDERING VAN VOORRADEN

171 Instructie voor de uitvoering van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940, met 
algemene vorderingsmachtigingen voor functionarissen van het rijksbureau,
1940-1949. 1 omslag

2.2.2.3 Prijsvorming en prijsbeheersing

2.2.2.3 PRIJSVORMING EN PRIJSBEHEERSING

172 Stukken betreffende de berekening van de overleer- en zoolleerkostprijs en de 
wijziging van het calculatieschema voor de zoolleerindustrie,
1939-1948. 1 omslag

173 Stukken betreffende de bepaling en uitvoering van de prijspolitiek en -controle 
door het rijksbureau,
1939-1949. 1 pak

174 Stukken betreffende de vaststelling van prijzen van zwanen- en ganzenvellen,
1941. 1 omslag

175 Stukken betreffende de regeling van verkoopprijzen van schoenen in de 
detailhandel,
1941-1942. 1 omslag

176 Stukken betreffende het vaststellen van prijs- en calculatieregelingen voor 
schoenen,
1941-1947. 1 omslag

177 Stukken betreffende de vaststelling van prijzen van klompen en klompreparaties,
1942-1946. 1 omslag

178 Stukken betreffende de vaststelling van prijzen van importschoenen,
1945-1946. 1 omslag

2.2.2.4 Bescherming van werkgelegenheid in de industrie

2.2.2.4 BESCHERMING VAN WERKGELEGENHEID IN DE INDUSTRIE

179 Stukken betreffende de toepassing van de Ontslagverordening 1940 en andere 
arbeidsaangelegenheden in de huiden- en lederbranche,
1940-1943. 1 omslag

180 Lijsten en verzoeken om vrijstelling van als onmisbaar opgegeven joodse 
werknemers in de huiden- en lederbranche,
1942. 1 omslag

181 Stukken betreffende de bemoeienis met de arbeidsinzet en de tewerkstelling in 
Duitsland,
1943-1944. 1 omslag

2.2.2.5 Uitvoering Bedrijfsvergunningenbesluit 1941

2.2.2.5 UITVOERING BEDRIJFSVERGUNNINGENBESLUIT 1941

182 Stukken betreffende de uitvoering en intrekking van het 
Bedrijfsvergunningenbesluit 1941,
1941-1949. 1 pak
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2.2.2.7 Medewerking aan de afwikkeling van oorlogsgevolgen

2.2.2.7 MEDEWERKING AAN DE AFWIKKELING VAN OORLOGSGEVOLGEN

183 Stukken betreffende de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers,
1940-1945. 1 omslag

184 Stukken betreffende rechtsherstel voor en zuivering van bedrijven,
1941-1949. 1 pak

185 Stukken betreffende het verhinderen van de overbrenging van Nederlandse 
industrieën naar het buitenland,
1942. 1 omslag

186 Stukken betreffende de evacuatie van bedrijven,
1942-1944. 1 pak

187 Accountantsrapporten betreffende (voormalige) joodse bedrijven die getroffen zijn 
door de Duitse bezetter,
1945-1946. 1 omslag

188 Stukken betreffende het beheer van oorlogsbuit en vijandelijk vermogen,
1945-1947. 1 omslag

189 Stukken betreffende het vergoeden van oorlogsschade aan bedrijven en het 
verkrijgen van reparatiebetalingen van Duitsland,
1945-1948. 1 omslag

2.2.2.8 Medewerking aan de uitvoering van het Marshallplan

2.2.2.8 MEDEWERKING AAN DE UITVOERING VAN HET MARSHALLPLAN

190 Correspondentie betreffende de uitvoering van het Marshallplan,
1947-1950. 1 omslag

191 Stukken betreffende de planning van de invoer van huiden, leer en looistoffen in 
het kader van het 'fiscal year' en '1.3/1.8 milliardsplan',
1948-1949. 1 omslag

2.2.2.9 Medewerking aan economische maatregelen in internationaal verband

2.2.2.9 MEDEWERKING AAN ECONOMISCHE MAATREGELEN IN INTERNATIONAAL 
VERBAND

192 Stukken betreffende de werkzaamheden van het Combined Hides, Skins and 
Leather Committee,
1946. 1 omslag

193 Stukken betreffende de samenwerking in Europees en Beneluxverband,
1947-1950. 1 omslag

2.2.3 Uitvoeren van controle en opleggen van sancties

2.2.3 UITVOEREN VAN CONTROLE EN OPLEGGEN VAN SANCTIES

194 Stukken betreffende de bestrijding van overtredingen van de prijzen- en 
distributiewetgeving,
1940-1944. 1 omslag

195 Stukken betreffende de hantering van bankgaranties en boeteverklaringen als 
controle- en strafmiddel,
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1940-1945. 1 omslag

196 Stukken betreffende de bestrijding van de zwarte handel in huiden- en 
leerproducten,
1942-1944. 1 omslag

197 Stukken betreffende de controle van industriële ondernemingen,
1944. 1 omslag
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3. DOCUMENTATIE

3. DOCUMENTATIE

198 Publicatie 'Huiden en Leder 1939-1945' van A.J. van der Leeuw,
1954. 1 deel



2.06.076.03 Rijksbureau Huiden en Leder 27

4. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

4. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
4.1 Kernbureau 1939

4.1 KERNBUREAU 1939

199 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1939. 1 omslag

200 Notulen,
1939. 1 omslag

201 Ontwerp-rapport en rapport van de Commissie van Advies betreffende de 
maatregelen die op grond van de Economische Noodwetgeving in mobilisatie- of 
oorlogstijd moeten worden genomen ten behoeve van de productie in de huiden- 
en lederbranche, met geleidebrief,
1939. 1 omslag

202 Stukken betreffende de instelling, de personeelsvoorziening en de organisatie,
1939. 1 omslag

4.2 Tijdelijk Rijksbureau voor Huiden en Leder 1944-1946

4.2 TIJDELIJK RIJKSBUREAU VOOR HUIDEN EN LEDER 1944-1946

203 Circulaires en formulieren, met toegang op de circulaires,
1944-1945. 1 omslag

204-205 Ingekomen circulaires van derden,
1944-1945. 2 omslagen
204 Centrale Commissie Schoeiselvoorziening te Eindhoven 1944-1945
205 College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en 

Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied 1945

206 Lijsten van gestolen of gevorderde goederen,
1944-1945. 1 omslag

207 Rapporten betreffende de economische toestand van de schoen- en leerindustrie,
1944-1945. 1 omslag

208 Stukken betreffende de prijsbepaling van huiden, vellen en schoenen,
1944-1945. 1 omslag

209 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1944-1946. 1 omslag

210 Maandrapporten van het tijdelijk rijksbureau en het Bijkantoor Eindhoven,
1945. 1 omslag

211 Rapporten van gedelegeerden van het tijdelijk rijksbureau over de schoen- en 
leersituatie in Zeeland,
1945. 1 omslag

212 Verslagen van besprekingen met de Commissie van Bijstand,
1945. 1 omslag

213 Stukken betreffende de uitgaven en het financieel beheer van de gedelegeerde voor
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het Land van Maas en Waal te Nijmegen,
1945. 1 omslag

214 Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven,
1945. 1 omslag

215 Stukken betreffende het beheer van losse vijandelijke vermogensbestanddelen,
1945-1946. 1 omslag
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