
EEN PATHOLOGISCH GEVAL

De Wijckerslooth was pas enkele maanden in functie. Hij had zich in de
meidagen flink gedragen, maar eind juni hield hij totaalonverwachts twee
redevoeringen voor de Hilversumse draadomroep waarin hij de Vrijmetse-
larij als een internationaal gevaar aanduidde, de NSB prees en Hitler een
genie noemde. Zichzelf zag hij als de toekomstige leider van Nederland; hij
meende trouwens van Willem de Zwijger af te stammen. Van zijn komend
leiderschap deed hij mededeling in een blad dat hij maar vast in 400.000

exemplaren had laten drukken. De daarin opgenomen proclamatie las hij
ten afscheid aan de verbijsterde Hilversumse gemeenteraad voor waarna hij,
samen met twee vrienden die zich op de publieke tribune bevonden, het
Wilhelmus zong. Vervolgens trok hij naar Maastricht vanwaar hem tot zijn
ontsteltenis het bericht bereikt had dat zijn verloofde alle relaties met hem
verbrak. InMaastricht werd hij tot zijn niet minder grote ontsteltenis door
de Sicherheitspolizei uit zijn hotel gehaald en verhoord. Er ging een verslag
naar Den Haag. Enkele dagen later werd hem officieelmeegedeeld dat de
Duitse autoriteiten graag van hem een rapport over de Vrijmetselarij zouden
ontvangen en dat zij hem verlof gaven, zijn politieke actie voort te zetten.
Voor het feit dat Seyss-Inquart en de zijnen elk die een gooi wenste te

doen naar het politieke leiderschap, zijn kans wilden geven, is er misschien
geen sterker aanwijzing dan het verlof dat aan deze geestelijk-gestoorde
ex-burgemeester gegeven werd - zoals er ook misschien geen sterker aan-
wijzing is voor de politieke verwarring die zich in de zomer van '40 van tal
van Nederlanders meester gemaakt had, dan dat ca. vijfhonderd hunner de
moeite namen, met de oproep van de Wijckerslooth hun sympathie te
betuigen.' Hij sloot zich bij de NSB aan en was twee jaar later haar candidaat
voor het burgemeesterschap van Nijmegen; benoemd werd hij niet.ê

Hirschfeld

Volgens de nationaal-socialistische rassenleer was Hans Max Hirschfeld een
Jood: hij had een Joodse vader en een half-Joodse moeder. Zijn vader,
Mandel Leib (later: Max) Hirschfeld, was in een van de Russische Oostzee-
provincies geboren. Joden hadden in het Tsaristische Rusland weinig maat-
schappelijke kansen. Max Hirschfeld trok dus naar het buitenland, naar

1 Stukken in Doe 1-1928. 2 VuT, Abt. f niederl. Personalangelegenheiten : regesten-
lijst I, p. 4.

163


