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hij niet aanvaarden dat die illegalen met aanslagen op zijn apparaat het beleid
doorkruisten dat hem in de gegeven omstandigheden als het meest heilzame
voor ogen stond.

Zonder twijfel bevorderde dat beleid dat goederen die steeds schaarser
werden, zo rechtvaardig mogelijk verdeeld werden - maar het hief de
oorzaak van dat schaarser worden (de oorlog en de Duitse eisen) niet op en
het was evenmin een bijdrage tot het winnen van de grote strijd. Bovendien
was dat beleid niet bij machte, de levens van vervolgden te beschermen.
Daarom had het, in tegenstelling tot wat Hirschfeld meende, geen absolute
maar slechts een relatieve waarde.
Hirschfeld was er steeds van overtuigd dat hij, om de formule van de

'Aanwijzingen' te bezigen, door in functie te blijven niet zodanige diensten
aan de vijand bewees dat deze groter geacht konden worden dan het nut
dat voor de bevolking aan zijn aanblijven was verbonden. Maar voor Seyss-
Inquart, bij wie de behartiging der Duitse belangen voorop stond, gold
eenzelfde formule: de Reichskornmissar was er van overtuigd dat hij, door
Hirschfeld te handhaven, niet zodanige diensten aan Nederland of de Ge-
allieerde zaak bewees dat deze groter geacht konden worden dan het nut
dat voor Duitsland aan zijn handhaving was verbonden.
Lag de zaak ten aanzien van Frederiks niet precies zo? Inderdaad. Maar er

zijn belangrijke en kenmerkende verschillen tussen beide figuren. Hirschfeld
was reëel en nuchter genoeg om in de tweede helft van de bezetting te be-
seffen dat hij aan de verdediging van zijn beleid een zware dobber zou
krijgen; hij sloot zich niet af van alles wat uit de Londense wereld en ook uit
de verzetskringen tot hem kwam: hij liet later op zijn eigen departement de
verboden Geallieerde zenders afluisteren en kreeg er 'practisch iedere dag'
een rapport van op zijn bureau"; ook zorgde hij er voor dat hij, vooral uit
Zwitserland, buitenlandse kranten ontving; de voornaamste organen van de
ondergrondse pers las hij 'vrij regelmatig'ê; hij wist óók dat enkele van zijn
ambtenaren van begin' 44 af tal van geheime rapporten aan de regering te
Londen lieten doorgeven. Maar vooral: hoezeer hij er ook van overtuigd
was, een uiterst moeilijke en verantwoordelijke taak naar eigen beste weten
te vervullen (en daarbij kan het hem wel enige voldoening gegeven hebben
dat hij uit een particuliere bonnenvoorraad die hem door het Centraal
Distributiekantoor ter beschikking gesteld was, deze en gene iets extra's kon
toestoppenê) - anders dan Frederiks besefte hij dat die taak een delicaat
karakter droeg en dat ze hem niet boven alle kritiek verhief maar juist kwets-
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