
ONDER CONTROLE

generaal. Ik heb het ook niet doorgegeven aan de voorzitters van de Joodse
Raad. Dat vond ik naïeve mensen. Die dachten dat ze nog iets konden redden!
De fundamentele misdaad kon men nu eenmaal niet voorkomen."

Was hier sprake van een tekort, neen niet aanjoods medegevoel (die maat-
staf mag men aan de Joodse niet-Jood Hirschfeld niet aanleggen), maar aan
het meest simpele menselijke medegevoel? Een tekort aan het medegevoel dat
duizenden eenvoudige Nederlanders er toe bracht, voor de redding van hun
Joodse medeburgers hun uiterste best te doen en zelfs hun leven in de waag-
schaal te stellen? Zonder twijfel. Maar daarbij dient men te bedenken dat, al
waren het ook duizenden, tienduizenden wellicht, naar verhouding toch
slechts een kleine minderheid der Nederlanders zich waarlijk met de Joodse
medeburgers identificeerde, Hirschfelds houding was eerder regel dan uit-
zondering. Bovendien had hij persoonlijk in '40 zijn hart al zoveel jaren
gesloten voor het Joodse leed en was het hem een karaktertrek geworden om
indrukken en gevoelens die hem onaangenaam waren, te verdringen; liever
concentreerde hij zich op zijn onmiddellijke taak.
Hij had een formidabele vitaliteit en werkkracht die beide een in hoge

mate inspirerend effect hadden op zijn naaste medewerkers. Invijfbezettings-
jaren was hij geen dag ziek en nam hij geen week vakantie op. Niets leidde
hem af Hij was ongetrouwd en hij woonde vrij teruggetrokken; toen
zijn vader gestorven was, trokken zijn oude moeder en een van zijn zusters
bij hem in. Heel af en toe gunde hij zich enkele rustdagen die hij dan
liefst op het buiten van de vroegere gezant in Berlijn, graaf van Limburg
Stirum, doorbracht. Deze noemt hij in zijn memoires als een der zeer
weinigen die hem tot steun waren; ook oud-minister jhr. de Graeff en
de oud-gezant te Brussel, jhr. van Nispen tot Sevenaer: drie leden van de
adeJ2 - neen, van een zekere mate van snobisme was Hirschfeld niet vrij te
pleiten; evenmin van een neiging tot zelfverzekerdheid die door zijn be-
langrijke functie tijdens de bezetting versterkt werd.

*

Vlak na de capitulatie was hij in het Haags departementaal milieu een der
weinigen die het hoofd koel hielden; hij wist met zijn gebruikelijke slag-

1 H. M. Hirschfeld, 4 maart 1961. 2 H. M. Hirschfeld: Herinneringen uit de be-
zettingstijd, p. 206.
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