HIRSCHFELDS

ZORGEN

rijen, de zuivelindustrie, de oliefabrieken, de suikerraffinaderijen, de
fabrieken voor het vervaardigen van gort en havermout, alsook de
koelhuizen en abattoirs. Met dat al stond reeds begin september voor
Hirschfeld, Louwes en hun naaste medewerkers vast dat, als de oorlog
niet spoedig eindigde, een redelijke voedselvoorziening van Nederland
zelfs op een laag peil alleen maar mogelijk zou zijn als er hulp van buiten
kwam. Louwes onderhield al geruime tijd regelmatig contact met het
hoofd van de spionagegroep-'Peggy' (onderdeel van de spionagegroep'Kees'), H. J. de Koster, en deze kreeg op 8 september van hem te horen
dat het 'de hoogste tijd (wordt), dat men in Engeland gaat inzien dat er
deze winter internationale maatregelen worden getroffen om een minimale voedselvoorziening te waarborgen ... De toestand bij ons (is)
vrijwelondraaglijk geworden.' Midden oktober, zo verwachtte Louwes,
zouden de electrische centrales en gasfabrieken de productie voor het
overgrote deel moeten staken. I
Toen Hirschfeld en Wolters om op IS september in Amersfoort het
eerder al gememoreerde overleg pleegden met Fiebig, wees Hirschfeld
op het wegvallen van de steenkolentoevoer uit Zuid-Limburg; Fiebig
zegde toe dat de Duitse mijnen steenkool aan Nederland zouden gaan
leveren, beperkte hoeveelheden evenwel. Het transport zou plaatsvinden
per trein - kanaalverbindingen waren er niet. Duidelijk was dat Fiebigs
toezegging op losse schroeven kwam te staan toen de Spoorwegstaking
uitbrak, en het was van de kant van de bezetter dan ook een redelijke
veronderstelling dat hij Hirschfeld bereid zou vinden, de nadelen van
die staking publiekelijk te onderstrepen. Door het Reichskommissariat werd
besloten dat een van de Duitse hoofdambtenaren die steeds een open
oog had gehad voor de belangen van de Nederlandse voedselvoorziening, een beroep zou doen op Hirschfeld alsook op Louwes; dit was
J. c. G. van der Wense, hoofd van de Hauptabteilung Ernàhruny und
Landwirtschajt van het Ceneralkommissariat für Finanz und Wirtschajt.
In de loop van vrijdag 22 september werd Hirschfeld van Enschede uit
opgebeld door von der Wense die Louwes en hem namens Seyss-Inquart
met spoed te spreken vroeg. Zij verklaarden zich tot dat gesprek bereid.
Von der Wense arriveerde des avonds om elf uur per auto in Den Haag
en sprak er bijna vier uur lang met de twee Nederlanders. Hij begon met
een waarschuwing. De Spoorwegstaking moest afgebroken worden; 'de
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